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ON YEDNC SFR





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZYRMNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

BADET EMR TEVHD

Rahman’n nefesinden onuncu tevhit: Bu tevhit
‘

Onlara sadece bir

îlah’a ibadet etmek emredildi, O’ndat baka ilah yoktur, 0 , ortak koulan-

lardan münezzehtir" ayetinde dile getirilir. Bu, ‘ibadeti emretme tevhi-

di’dir ve garip ilerdendir. Çünkü emredilen için zatî olan bir hususta

emretme nasl olabilir ki? Allah bir grup hakknda ‘ster Allah ister Rah-

man diye dua edin , hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler Ona ait-

tir
** buyurur. Bir lah’a ibadet etmeleri emredilen bu grup da kimdir?

Farkl anlamlan göstermeleri yönünden ilahi isimleri incelemeyin, yok-

sa onlarn (gösterdikleri zata deil), isimlerin (bamsz) anlamlarna

ibadet edersiniz! Böyle bir ibadet, maluldür (nedenli). Çünkü her haki-

katin ilahi bir hakikatle irtibatl olduunu ve o kendisindeki muhtaçl-

n söz konusu hakikate dönük bir muhtaçlk olduunu görürler. Onlar

ise pek çoktur, çünkü -söz gelii- rzk talebin hakikati, er-Rezzak (rzk

veren) ismine ibadet ederken afiyeti talep edenin hakikati, e-af (ifa

veren) ismine ibadet eder. Bu nedenle onlara ‘bir lah’a ibadet edin’ de-

nilmitir. Buna göre her dahi isim dierinin anlamndan farkl bir an-

lam gösterse bile, ayn zamanda farkl nispetlerin kendisini talep ettii

tek zat gösterir. Burada ibadeti ‘ameller’ anlamnda yorumlayann, dil

hakknda bügisi yoktur. Buna göre amel suret, ibadet ise, yükümlünün

kendisini ina ettii amel suretinin ruhudur. Mümin olmayanlar ise,

müriklerdir. Mürikler, iiahl hak sahibinden bakasna balayan,

O’nun ismini isimlendirilenden bakasna veren ve isimlerde çokluu
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iddia edenlerdir. Nitekim onlar, insanlk hakikatinde de çokluk iddia-

snda bulunmutur ve bu konudaki iddialar geçerlidir. Fakat ilahlkta

çokluun geçersizliini anlamamlardr. Bu nedenle O’nu birlemekte

aknla düerek, öyle demilerdir:
4
lahlar tek bir ilah m yapacak? a-

j

lacak bir i buf3 Hâlbuki onlar, ilahl pek çok eye izafe etmenin daha

;
alacak bir i olduunu anlamamlardr. Onlara öyle demek gerekir:

'

‘badet ettiiniz her eye ilahln onun bir nitelii olduunu tahayyül

|

ederek ibadet ettiyseniz, bakasna tapmamsnzdr. Hâlbuki gerçek

j
öyle deil! Çünkü siz, ibadet edilen eylere sizi Allah’a daha çok yakla

-

I trsnlar diye ibadet ettiinizi söylediniz. Bu durumda, pek çok ilah irk

i komanza ramen, ilahlara Allah’a yaklamak üzere ibadet ettiinizi

onaylam oldunuz. Bu ise, delilsiz bir iddiadr. Bu durum ‘Delili olma-

d halde, Allah karsnda baka bir Hak’a dua eden kimsenin... H ayetinde

belirtilir. Mürik için bu ayet, bütün gücünü harcayarak ve kukusunun

kant olduunu zannederken en umutlu ifadedir. Bu sayede Allah nez-

dinde onun mazereti ortaya çkar. Çünkü onlar, kendilerini Allah’a yak-

latrsnlar diye, ortak kotuklar eye ibadet ettiklerini itiraf etmitir.

Bu itiraf ise, mürike itiraz kapsnn açlmasn salar. Ona öyle deni-

ür: ‘Bu talarn veya taplan dier eylerin -Allah’n sizin adnza mabud

yapaca kadar- O’nun nezdinde bir itibarlar olduunu da nereden bi-

liyorsunuz? Allah öyle der:
‘

Konuabilirlerse sorun onlara.* Konuabilen

ve ilah olduunu iddia eden birine ibadet insan, duymayan, görmeyen

ve kendilerine fayda vermeyen bir eye ibadet edenlerden daha yakndr.

Hz. brahim’in babasna söyledii söz buydu. Allah Teala onun hak-

knda ‘Bu brahim’e kavmine kar verdiimiz delilimizdir
*
buyurdu. Ba-

bas da kavminden birisiydi. Bu ve dierleri, Allah’n kendisine verdii

delillerdir. Allah bir lah’a ibadet etmelerini emretti. Gerçekte de

O’ndan baka ilah yoktur. Allah, münezzehtir. Baka bir ifadeyle ilah-

lkta kendisine ortak koulmasndan münezzehtir. te ‘emir tevhidi’

budur.

Rahman’m nefesinden on birinci tevhit, ‘Yüz çevirirlerse, de ki, bana

Allah yeter, Allah’tan baka ilah yoktur, O'na tevekkül ettim, O, yüce Ar’n

rabbidif7 ayetinde geçer. Bu tevhit, ‘yeterli bulma’ tevhididir ve hüviyet

tevhidinin bir yönüdür. Çünkü Allah
‘

yilik ve takva konusunda yardm-

lan ,H buyurarak bizi kendimize yönlendirmitir. Biz de, O’nun emrine

balanmak üzere kotuk. Bir ksmmz öyle der: ‘Allah bizi yükümlü
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tüttüü bilgi ve takvay gerçekletirmede bir katkmz olduunu bilmi-

yor olsayd, bizi kendimize yönlendirmezdi.’ Bir ksmmz öyle der:

‘Allah’n iyilik ve takva konusunda bize emrettii yardmlama, her bi-

rimizin arkadan bu konuda Rabbine yönlendirmesi ve yükümlü ol-

duu konuda Rabbinin (yardmyla) yetinmesini tavsiyedir.
*

Allah’tan

yardm isteyin”, -ki bu bir tahkik hitabdr- ‘Namaz ve sabr ile yardm di-

leyin ayetinde belirtilir. Bu ise, bir snama hitabdr.

‘Amele gerçek bir katkmz vardr ve bunun için Allah bize yardm-

lamay emretti’ diyenler, ayeti bir snama hitab sayp ii Allah’a havale

etmenin gerektii anlamnda yorumlayanlarn görülerini duyduklarn-

da onlardan yüz çevirirler ve görülerini kabul etmezler. Söz konusu

grup bize ‘Senden yardm dileriz
511 ve

‘
Allah’tan yardm isteyin’

12 dememi-

zin emredildiini örenirler. Bu, Musa’nn kavmine söyledii sözdür.

Onlar, içlerinde bir tür iddia varken Allah’tan yardm istemilerdi. Bu

görüteki kii, birinci makam sahibinden üstün ve Hakka daha yakn-

dr. (Amelde katkmz vardr diyenler) Dier grup ise, bu bak açsnda

onlardan yüz çevirir ve bu yorumu kabul etmezler. Peki ‘Bütün i O’na

döner, O’na ibadet ve tevekkül et
m ayetini müahede eden kimsenin kar-

snda onlarn dunumu nasl olabilir? Allah ‘Yüz çevirirlerse’
14
, yani onlar

davet ettiiniz eyden, ‘De ki, AUah bana yeter
515 buyurdu. Yani yeterli

olan, Allah’tr. ‘Allah’tan baka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim, 0, yüce

Ar’m Rabbidir.’
16

Allah Ar’m rabbidir. Ar cisimler âlemini kuatan eydir ve sen de 1

cisimlik yönünden onlarn en küçüüsün. Böyle bir Ar’m Rabbi olan \

Allah ile yetinmelisin! Allah kime yeterse, o, Allah’tan bir nimet ve iyi-
j

lik elde eder. Artk, kötülük ona bulamaz, bu konuda Allah’n raz ol- i

duu eyi yerine getirir. Kime Allah yeterse, ona kar büyük ihsan sa- f

hibi olur ki ihsan art demektir. Yani kendisine verdikleri, amelinin \

karlnda deildir. Aksine, zevk yoluyla kendisini gördüünde gö-
!

,

zünde büyüyecei ekilde, daha çounu verir.
j
\

Allah ehli olan eyhlerde gördüüm en garip ilerden birini, halin-
j

de Ebu Yezid gibi, hatta ondan bile daha temkin sahibi olan birisinde I

görmütüm. Bu ahsla bir gün Dmak camiinde oturmutuk. Bana Al- \

lah karsndaki halini ve vakalarnda yaadklarn anlatyordu. Bir de-
j

fasnda Hak, kendisine mülkünün büyüklüünü bildirmi. eyh olay «
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öyle anlatt: ‘Ben de kendisine öyle dedim: ‘Benim mülküm senin

mülkünden büyüktür.’ Allah bana ‘Nasl böyle bir ey dersin?’ Hâlbuki

|

O, en iyi bilendir. Ben de öyle dedim: Rabim! Çünkü benim mülküme

I
senin gibi biri dahildir. Sen benimsin. Dua edince bana cevap verirsin,

\ bir ey isteyince verisin. Senin mülkün içinde senin gibi biri yoktur.’ Bu

'i

söz üzerine Rabbim ‘Doru söyledin’ demitir.

i Bu yönteme benzeyen veya onun ayns bir yol tutan kimse gör-

|

memitim. Bunun istisnas, Muhammed b. Ali Hakim et-Tirmizi idi. O
' bu makam hakknda ‘mülkün mülkü’ terimini kullanm, biz de onu bu

kitapta Tirmizi’nin Hatmul-Evliya isimli eserinde Allah ehline sorduu

I
sorulan ele aldmz bahiste açklamtk. Sonra bu eyh, Allah kar-

i
snda edebin gereiyle alamt. öyle derdi: ‘Kardeim! O, beni Ödül-

j

lendirir ve beni nazlandrr.’ Ben de kendisine öyle demitim: ‘Allah

I

kulunun tövbesiyle seviniyorsa -ki peygamberi O’ndan böyle aktarm-

tr-, kendisini bilenlere bak nasldr?’

Rahman’n nefesinden on ikinci tevhit,
‘Boulma ona ulatnda,

‘Allah’tan baka ilah olmadn bildim ki 0, Israiloullarnn iman ettii-

dir
317

ayetinde geçer. Bu, yardm dileme ve kavuma tevhididir. Çünkü

bu tevhitte ‘ellezî (ki o)’ ism-i mevsulu zikredilmitir. Bu edat kullan-

mann nedeni, dinleyenlerin kukusunu giderme amac tar. Nitekim

âlemlerin Rabbine iman ederken sihirbazlar da böyle yaparak
CMusa ve

Harun’un Rabbim demilerdi. Böyle söylemenin amac, dinleyenlerin zi-

hinlerinden kukuyu kaldrmakt ki bundan dolay Firavun da onlar

tehdit etmiti. Sonra sözünü tamamlayarak, ‘ben Mtislümanlardanm

(boyun een)’ 19 demitir. Çünkü o, lah’n -kendisi kimseye boyun e-

mezken- kendisine boyun eilen kimse demek olduunu anlamt, Ali

b. Ebu Talib öyle der: ‘Hz. Peygamberin kendisiyle tehlil getirdii

ifadelerle ben de tehlil getirdim.’ Hâlbuki Ali bu esnada neyle tehlil ge-

tirdiini bilmiyordu. Bu nedenle, gerçek bir bilgiye sahip olmakszn

Hz. Peygamberin sözlerini tekrar ederek tehlil getirmesi kabul edilmi-

tir. Kesin bir bilgiyle bunu yapmak ise, daha da makbuldür. Bunu bil-

melisin. Firavun, bu davranyla kavminin onlarn arasnda iddia ettii

eyden vazgeçtiini örenmelerini salamtr. Onlarn içinde ‘en üstün

rableri’ olduunu iddia etmiti. Onun durumu Allah’a kalmtr. Çünkü

o sknty gördüünde iman etmiti. Böyle bir imann fayda verip de

dünya azabnn kendisinden kaldrld kimseler, sadece Yunus’un
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kavmi idi. Fakat bu iman, ahiret azabma ulamamtr. Allah Fira-

vun’un imann dorulayarak
£
imdi mi inandn , önce asi idin™ buyur-

mutur. Bu ifade, Firavun’un imandaki ihlasn gösterir. lhlasl olma-

sayd, ‘Bedeviler iman ettik dediler, de ki iman etmediniz, müslûman olduk

deyin, iman kalplerinize henüz girmemitir’21
,
diyen Allah onun için de

benzer eyi söylerdi. Öyleyse Allah, Firavun’un imanna ahitlik etmi-

tir. Bir kimsenin tevhidindeki doruluuna Allah tanklk ederse, onu

iman nedeniyle ödüllendirir. Firavun, iman ettikten sonra günahkar

olmad ve Allah kalbi temiz bir halde onu kabul etti. Kafir Müslüman

olunca, boy abdesti almaldr. Firavun’un boulmas, onun adna bir

boy abdesti ve temizlenmeydi. Allah onun cann bu esnada
‘
dünya ve

ahiret cezas olarak ald.’22 Bunu ise
‘

korkanlar için bir ibret yapt .’23 O
halde Firavun’un iman, can çekien kimsenin imanna benzemez. Öyle

biri, kesin olarak dünyadan ayrlacandan emindir. Boulma ise, öyle

deildir, çünkü Firavun, müminler için denizin çekilmi olduunu

görmü, imanlar nedeniyle böyle olduunu anlam, kesin olarak öle-

ceine inanmamt. Aksine ona hakim olan inanç, hayatta kalmayd.

Onun durumu, ölüm anndaki kiinin durumu gibi deildir. Bu neden-

le de ‘imdi tövbe ettim
’24 demitir. Firavun inançsz ölenlerden de deil-

di. Onun durumu Allah’a kalmtr! Allah ise kendisine öyle demitir:

‘Simdi seni bedeninle kurtaracaz ki, geridekilere bir ayet olasn .’25 Yu-

nus’un kavminin durumu da öyleydi. te bu, (ism-i) mevsul (kavuma)

edatyla betimlenen imandr ve zamiri uzak olduu için hüviyetin önü-

ne getirilmitir ki hüviyet tevhidine katlsn.

Rahman’m Nefesinden on üçüncü tevhit, ‘Olumlu karlk vermez-

lerse, biliniz ki, o, Allah’n bilgisiyle indirildi, O'ndan baka ilah yoktur,

müslüman oldunuz mu ?’26 ayetinde dile getirilmitir. Bu, olumlu karlk

verme ve hüviyet (hüve, O) tevhididir. Bu tevhit, garip bir tevhittir,

çünkü ‘olumlu karlk vermezlerse
’27 ifadesinde davet edenler, yani ça-

ranlar kastedilir. ‘Biliniz ki
’28 ayetindeki zamir ise çaranlara döner. On-

lar, Kuran’m Ailah’m bilgisiyle indirildiini bilenlerdir. Aksi halde ayet,

‘bilsinler’ eklinde gelirdi. Nitekim Allah ‘Ve O’ndan baka ilah yoktur
529

buyurur. Burada üçüncü ahs zamiri gelerek öyle demitir: ‘O’ndan

baka ilah olmadna...’
30 Yani biliniz ki, O’ndan baka ilah olmad gi-

bi Kuran’m Allah’n bilgisiyle indirildiini de biliniz. Sonra öyle der:

‘Müslüman oldunuz mu?
531 Hâlbuki onlar, Müslüman idi. Bütün bunlar,
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da edenlere yönelik hitaptr. Bu durum, ‘nsann üzerine gelmi midir ?'31

ayetine benzer. Bu ifade, hal karinesine itimada söylenmitir ve soru

\
sormann dna çkar. Aksi halde dua edenlere dönük hitap, ‘kzm sana

|
diyorum, gelinim sen iit

5 anlamnda olabilirdi. Baka bir ifadeyle

l Zeyd’e hitap ederken, Amr kastedilir. "irk koarsan, amelin boa gider.

133

fi

I

Baka bir ayette '‘Sana indirdiimizden kukudaysan, daha önce kitab oku-

i
yanlara sof3*

denilir. Hz. Peygamber’in geçmi ve müstakbel günahla-

l
rnn baland malumdur. Bu yönüyle Peygamber, istikbali hakkn

-

|
da Rabbindcn açk bir delile sahipti. Ilal karinesiyle, hitabn peygambe-

jj

i re, kastedilenin ise bakas olduunu anladk. Böyle bir üslubun seçil-
i

meindeki hikmet, yüz çevirmeye yüz çevirmeyle karlknr, çünkü on-

lar, davetçilerin davetini kabulden yüz çevirmi ve bu nedenle Allah da

hitabyla onlardan yüz çevirmitir. Burada amaçlanan ise, onlardr. Böy-

lece Allah, bakalarna söyleyerek, onlara duyurmutur.

Bu konuda bilginin yarar ise unu söylemendir: Allah Teala iman

etmeyen bir grubun varln bilince, onlara hitabn anlam ortadan kal-

kar ve kendilerine hitap anlamszlar. Bu nedenle Allah bize unu bil-

dirmitir: Allah’n bilgisinde kendisini kabul etmeyen (olarak belirlen-

\
mi kimseleri) davet etmek üzere hitabn inmesi, O’nun bilgisiyle ger-

I çeklemitir. Baka bir ifadeyle hitabn indirilmesi Allah’n bilgisinde

i
takdir edilmitir ve bu zorunludur. Çünkü bilinenin deimesi, imkân-

j
szdr. Allah ‘Benim nezdimde söz deimez’ buyurur. Söz gelii Al-

\
lah’n bilgisinde ‘yapmak’ üzere be, sevab yönünden elli vakit namaz

J
takdir edilmitir. Öyleyse Allah’n bilgisinde namaz, be vakti belirleye-

j

ne kadar elli vakit yazlmaya devam etmitir. B nedenle ilahi bilgi, ek-

siltmeyi kabul etmeyerek öyle buyurmutur: ‘Benim nezdimde söz de-

,

imez.’ Allah’n eya hakkndaki bügisi ezelidir ve O’nun adna bilgi

yenilenmez. Bilginin deil, bilginin ilgisi yenilenir ve ortaya çkar. Bilgi

yenilenseydi, Allah’n vaadine güvenilemezdi, çünkü bu vaat için neyin

ortaya çkacan bilemezdik. öyle diyebilirsin: ‘Ayn durum Allah’n

tehdidi için geçerli olmaldr.’ öyle deriz: ‘Evet, onu da söyledik! Fakat

Allah Teala’nn peygamberini
l

kavmiin diliyle
’33 ve onlarn aina olduu

övgü nitelikleriyle gönderdiini örendik. Peygamberler eriatlarnda

insanlara böyle davranr ve bu da Allah’n bilgisinde takdir edilmitir.

Kuran dili, açk ve seçik bir Arapçadr. Bu dil uzmanlarnn övündüü

hususlardan birisi, hatta bütün toplumlarda övgü konusu bir husus,
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suçluya yaplan tehdidi gerçekletirmemek ve onu balamak iken iyili-

e kar verilen sözü yerine getirmektir. Arap airi bu konuda öyle der:

Onu tehdit ettiimde ya da vaatte bulunduumda

Tehdidimden vazgeçerim de vaadimi yerine getiririm

Öyleyse Allah'n tehdidini indirmesi de, indirmesinin kendisiyle

takdir edildii bilgisiyle gerçekleir. Fakat belli bir topluluk hakknda

tehdidi gerçekletirme, Allah'n bilgisinde (takdir edilmemitir). Al-

lah'n bilgisinde belirlenmi olsayd, iyilik karlnda vaadi gerçekle-

tirdii gibi onu da gerçcklctirirdi. Tehdit kötülüe kar olabilirken va-

at hem iyilik hem kötülüe kar olabilir. öyle denilir: ‘Onu yapt
kötülük karlnda tehdit ettim. Kötülüü ve iyilii karlnda vaatte

bulundum.’ Allah ‘Her peygamberi kendilerine açklasn diye kavminin di-

liyle gönderdik buyurdu. Allah Teala, günahkarlar için günahlarn ba-

lanmasn ve diledii kullarn cezalandrmay onlara açklamamtr.

Ayn eyi iyilie kar verüen vaatte ise, yapmamtr. Buradan, Allah’n

bilgisinde neyin bulunduunu örendik. Allah ilahlgnda bir iken em-

rinde de birdir. Tehdit, uygulansa da uygulanmasa da, O’nun bilgisiyle

indirilmitir.

Rahman’n nefesinden on dördüncü tevhit, bu tevhit,
‘
Onlar Rah-

man’ inkâr eder, de ki O benim Rabbimdir, O’ndan baka ilah yoktur, O’na

tevekkül ettim ve dönüüm O’nadr”7
ayetinde dile getirilen ‘dönü’ ve hü-

viyet tevhididir. Allah, onlarn Rahman' inkâr ettiklerini bildirmitir,

çünkü onlar bu ismi söylemilerdir. Böyle bir isim kendilerinde bulun-

mad ve daha önce duymadklar için, ‘Rahman’a secde edin?3*
denilin-

ce, ‘Nedir Rahman?’39 demilerdir. ‘Rahman’ ismi, onlarn sadece nefret-

lerini artrmtr. Çünkü onlar, kendilerini Allah’a daha çok yaklatrsn-

lar diye ortaklara ibadet ederken, sadece Allah’ biliyorlard. Nitekim

onlara ‘Allah’a ibadet edin’ denilince, ‘Allah nedir?’ diye sormamlard,

sadece birliini inkâr etmilerdi. Araplarn bu ismi Bale-bekke ve

Rame-hürmüz kalbnda Rahmaniirrahim eklinde bileik bir isim ola-

rak bildikleri aktarlr. Bu isim tek bana zikredildiinde ve bir nispet

olmakszn zikredildiinde, inkâr etmilerdir. Çünkü nispette ‘âl’ diye

söylenir. Davetçi onlara ‘Rahman Rabbimdir’ demiti. Hâlbuki ‘o Al-

lah’tr’ dememiti. Onlar Rabbi inkâr etmiyordu. Rahman nefesin sahi-
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bi olup nefes hayatlarnn kayna olduu için, onu ‘Rab’ ismiyle yo-

rumlamtr. Çünkü Rab, besleyendir ve beslemek hayatn sebebidir. O
halde onlar Rab’den ayrlamazken Allah’tan ayrlabilirler. Bu nedenle

Allah katnda kendilerine efaat etsinler diye ortaklara ibadet etmiler-

dir. lahi iktidar Allah’n elinde olduu gibi iddede cezalandrma da

O’nun yetkisindedir. Allah, onlarm gözünde Büyük ve Müteal olandr.

Yani onlar, Allah’ bilen ve kabul eden kimselerdir. Bu nedenle elçi,

Rab ismini kullanarak, onlara incelik göstermitir ve ona dönmelerini

salamak istemitir. Çünkü peygamber, Rahman ismiyle daha yakn

iliki içindedir. Nitekim Allah Hz. Musa ve Harun’a öyle emretti: ‘One

yumuak söz söyleyin, umulur ki, öüt alr veya korkar .’40 Allah’n ‘umulur

ki (lealle)’ ifadesi, gerçeklemi demektir. Ayn eyi ‘asa (umulur ki)’

edan hakknda söylenir. Her iki edat da, bir beklentiyi ve umudu anla-

tr. Hâlbuki Allah onlara Firavun’un bulunduklar mecliste (hemen)

korkacan ve öüt alacan söylememiti. Ya da onun öüt almasn

bütünüyle ahiret hayatma da brakmamt. Çünkü ahirette herkes Al-

lah’tan korkacaktr. Bu nedenle ayette ‘korkar’ ifadesi, dünya ile ahrete

erteleme arasnda ihtimale açk kalsn diye geni zaman kipinde gelmi-

tir. Böyle bir ifade gelecek zamana sadece ‘sevfe (cek)’ ekiyle tahsis edi-

lebilirdi. Öyleyse Firavun’dan umut edilen ey, gerçeklemitir, çünkü

Allah için ummak gerçeklemek demektir. Firavun iman etmi, öüt
alm ve Allah’n bildirdii gibi korkmutur. Böylece Hz. Musa ve Ha-

run’un yümuak sözü kendisine etki etmi, ilahi umut gerçeklie dö-

nümütür. Bu durum, onun imannn kabulünü gösterir. Çünkü Allah

zaman bildirmeden öüt almann ve korkunun gerçeklemesini ifade

etmitir. Fakat bu öüt alma ve korkma, davet vakti olan dünya haya-

lnda gerçekleir. Allah peygamberine onlarn duyaca ekilde öyle

demeyi emretti: ‘De ki, o benim rabbimdir, O’ndan baka ilah yoktur, O’na

tevekkül ettim
’* 1 Yani sizin durumunuz hakknda tevekkül ettim. ‘Dönü-

üm onadr ’* 2

Yani sizin durumunuz hakknda, Allah’a dönerim. Belki

sizi imana ulatrr. Peygamber onlara kaba söz söylemedi, aksine bu da

kendilerine söylenen sözü daha iyi düünmeleri için etkenleri artran

yumuak sözün bir yönüdür. Çünkü peygamber onlara kahr niteliiyle

hitap etseydi -ki o esnada kahr görünmez, kaba söz onu gösterir-, on-

larm doalar bu sözden kaçar, üah yaptklar eye dair bilgisiz hamase-

tin etkisi altna girerlerdi. Hâlbuki peygamber, onlar saknmtr. ‘Seni
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âlemlere rahmet olarak gönderdik
H3

ayetinde onun bu yönü dile getirilir.

Burada ‘müminler için’ dememitir. Ayetin ini sebebi ise, Rai, Zekvan

ve Asiyy kabilelerine tam bir ay boyunca her namazdan sonra beddua

etmesiydi. Hz. Peygamber ‘Allah onlar cezalandrsn’ diye beddua

ederken Allah kendisini uyarmt. Burada, Allah’n kullarna dönük

rahmetine dikkat çekilir. Çünkü onlar her durumda Allah’n kuludur.

Onlar, Allah’ kabul eden, büyüklüüne inanan ve O’na yaklamak iste-

yenlerdir. Fakat yaklama yolunu bilmedikleri gibi teorik aranrmaya

da hakkn vermez, kesin delil suretinde güçlü kukulara sahip olmam-
lardr. Böyle olsayd, ‘Kesin bir delile sahip olmadan Allah ile birlikte baka

bir ilaha dua eden *** ayetinin kapsamna girmiledir. Ayet, ‘kesin delil’

derken aratran kimsenin inanana göre kesin delili kastetmitir. Yoksa

baka bir ilahn varlna delil olamaz. O halde geride sadece kesin delil

eklinde ortaya çkan kuku kalmtr. nsanlar da onun kesin delil ol-

duunu zanneder, hâlbuki o kuku, daha fazla bir güce sahip deildir.

Rahman’n nefesinden on beinci tevhit, ‘Melekleri bir ruh ile diledi-

i kullarna indirir, onlara benden baka ilah yoktur, benden korkun, der-

ler™ ayetinde dile getirilen uyarma ve dönme tevhididir. Bu tevhit hak-

kndaki inite, beer peygamberler ile gönderildikleri kimseler eittir.

Çünkü Allah’n emriyle kendilerini korkutmak üzere inenler, bu kez

meleklerdir. Burada ruh, kendisiyle indikleri korkutmadr. Cisimler

ruhlar vastasyla hayat bulduu gibi onu kabul eden kullar da hayat bu-

lur. ndirilen bu ruh ile beer peygamberler hayat bulur ve ardndan

onunla korkuturlar.

Bu tevhit, yüce bir tevhittir ve el-Cebbar ve el-Aziz’in katndan

korkutma ve -gizli bir lütuf içermekle birlikte- tehdide inmitir. Gizli

lütuf‘benden korkun™ ayetinde ifade edilir. Bunun anlam, sizi kendisiy-

le korkuttuum eyi uzaklatrmak üzere ‘ben’i siper edin, demekür ve

bu Allah'n bir lütfidur. Yoksa ayetin anlam ‘Benden korkun’ demek

deildir. Çünkü Allah’n rahmet ve lütfün hiçbir ekilde bulunmad
iddedi ve kaytsz bir cezalandrmas ve tehdidi yoktur. Ebu Yezid el-

Bestami bir okuyucunun ‘Rabbinn cezalandrmas iddetlidir

*

7
ayetini

okuduunu duyunca, ‘Benimki daha iddetlidir’ demi. Çünkü kulun

cezalandrmas, rahmetten yoksundur. Öyle ki, cezalandran kii, ind-

kam duygusunun gücüyle cezalandrd kiinin ölümüne yol açabilir.

Ebu Yezid, rahmet cezalandrmasndan soyudanm iken ‘Benim ceza-
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landrmam daha iddetlidir’ demiti. Bunun nedeni, yaratlmn darl-

dr, çünkü o, ilahi genilie sahip deildir. Allah’n cezalandrmas ise,

iddetli olsa bile, bir rahmet içerir. Yaratlmn cezalandrmas ise, biz-
'

zat kendisinin çektii darlktan ve skntdan -ki cezalandrlan bu skn-

ty ona vermitir- rahadama amac tar. Böylece cezalandrrken, ken-

disine merhamet etmek ister. Bazen bütünüyle rahatla ulaamaz. Hak

ise öyle deildir. Çünkü Hak, ezeli bilgisinde takdir edildii için ceza-

landrr. Hak, cezalandrlan kimseyi cezay gerektiren bir nedenle ceza-

landrr, baka bir ey için deil! Bakas için intikam alan, kendi adma

intikam alana benzemez.

Rahman’n nefesinden on altnc tevhit, ‘O gizli ve aç bilir, Allah

kendisinden baka ilah olmayandr, en güzel isimler O'na aittir
’48 ayetinde

dile getirilen Abdal’n (bedeller) tevhididir. Burada ‘Allah’, Rahman

isminin bedelidir. Bu, anlamda daha iyi bilinen bir eyin bilinmeyenin

yerini almas iken -çünkü onlar Rahman’ inkâr etmilerdi-, lafzda bili-

nen bilinenin yerini alabilir. Bu tevhit, güzel isimlerin hükümleriyle or-

taya çkan hüviyet tevhidindendir. Bunun anlam, güzel isimlerin an-

lamlarnn onunla var olmas demek deildir. Aksine hüviyet, isimlerin

anlamlan üzerinde kaimdir. Nitekim Allah ‘Kazand her ey karl-

nda her nefs üzerinde kaimdir’ buyurur. Ayn ekilde Allah, gösterdi-

i eye göre, bütün isimlerle kaim olandr. Bu, kapal bir bilgidir ve bu

nedenle bu tevhit hakknda ‘
gizliyi

’

‘sözü açk ettiklerinde
w dediinde

‘daha kapal olan da bilir
''50 buyurdu. Sr sahibinden daha gizli olan, özel

olarak bilmesi gerektii eyden bilmedii ksmdr. Allah’n özel olarak

onu da biliyor olmas gerekir. Allah, ancak anlam yoluyla fiillerinin hü-

kümleriyle isimlendirilmitir. Öyleyse hepsi de, güzel isimlerdir. Bir

ksm telaffuz edilirken, bir ksm örfte öyle knanm olduklar için bi-

linmez Allah’a verilmez. Çünkü Allah öyle der:
LOna günahn ve takva-

sn ilham etmitir.*' Burada, son nefes ve iyilie ulamak için bize bir lü-

tuf olsun diye, günah takvann önüne geçirilmitir. Günah takvadan

sonra getirseydi, duyduumuz en çetin eylerden birisi olurdu. Günah

snanma için varken takva rahmeti meydana getirir. Takva geride bra-

klmtr, dolaysyla sadece iyilik olabilir.
‘

Allah onlarla alay eder
*2

bu-

yurur. Burada zikrettiimiz nedenle Allah adna ‘alayc’ diye bir isim tü-

retilmemitir. Hâlbuki örfte ‘En güzel isimler’ O’na aittir. Dier isimle-

rin güzellii ise örfte gizlidir ve bilinmez! Onlar sadece Allah’ bilenler
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5

bilebilir. Kapsam bildiren belirlilik taks geldii için, bu bilgiye kendi-

sine ‘sr’ denilen veya bu srdan daha gizli her ey dahildir. Bu srrn bi-

risi, evliliktir (nikah). Allah Teala ‘Fakat onu sr olarak vaatlemeyin*
3

buyurur. Burada nikah kast edilir. Çünkü Allah, onu da bilir. Gerçi

ayet, zahiri anlamyla kiinin iç konumasn belirtir. Nitekim Allah
*

Sö-

zü açktan söylerse, Allah onu da bilir** buyurur. Allah o sözü bildii gibi

kiinin içinden söylediklerini de bilir. Bu ise, ‘Nefsinin fsldadn bilir*
5

ayetinde belirtilir. Bununla birlikte, belirlilik taksnn genel anlamda sr

bilgisinde bir hükmü vardr. Böylece nikahn meydana getirdii eyi Al-

lah bilir. Bu ise
‘
Rahimlerdekini bilir

556 ayetinde dile getirilir, çünkü Al-

lah, rahimlerdekini yaratandr.
‘

Yaratan bilmez mi, o latiftir
*7 Çünkü sr-

r bilir. ‘Haberdardr.*3 Daha gizli olan bildii için de, ''haberdardr.
5

Bu mertebeden Allah, kendisini bilmeye deliller ortaya koymu,

özel bir tarzda ve arta göre öncüllerin düzenlenmesini bilginlerin zi-

hinlerine yerletirmitir. Bu öncüller, bir sonuç meydana gelsin diye ka-

r kocann cinsel ilikiye girdii ‘nikaha
5

benzer. Özel yön, iki öncülü

birbirine balar. Bu, iki öncüldeki (terimlerden) birisinin dier ikisinde

tekrarlanarak, sonuç meydana getirmek üzere onlar birbirine balama-

sdr. Özel art ise, hükmün nedenden ve illetten genel veya -amaçlanan

sonucu da kapsasn diye- denk olmasdr. Hüküm daha özel olsayd, ne-

tice çkmaz ve kapsam dnda kalrd. Söz gelii öyle denilir. ‘Hadis-

lerden yoksun olmayan her ey, hadistir.’ Burada ‘hadis
5 hükümdür.

Dier öncül ise ‘Cisimler hadislerden yoksun olamaz
5

önermesidir. Öy-

leyse ‘hadisler’, iki öncülü birletiren ‘özel yöndür5

ve böylelikle cismin

hadis olduu sonucu ortaya çkmtr ki, bu, zorunludur. Burada hü-

küm daha geneldir, çünkü illet ona dayanan ‘hadislerdir (sonradan

olanlar).’ Hüküm ise o eyin hadisliidir. Her hadis için ‘hadislerden

yoksundur5
denilemez. te bu, illetten daha genel hükümdür. Öyleyse

sonuç dorudur.

Sonra, iki öncülün dorulanmasn aratrmann yöntemi de belli-

dir. Burada bir örnek vermeyi amaçladk, yoksa cisimlerin hadisliini

veya baka bir bügiyi verme amacmz yoktur. Öyleyse var etmenin söy-

lediimiz eküde geçerli olabileceini -ki o nikahta ‘sr
5 konumundadr-

anlam olduysan, imdi de ‘sr’dan daha gizli olan örenmeye geçersin.

Verdiim örnekten ise Hakkn âlemi böyle yaratt sonucma geçersin.

Alem, kudret ve iradeyle nitelenen bir zattan ortaya çkmtr. rade bir
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varl var etmeye meyleder ki, bu, ‘yönelme5 demektir ve iki ein bir

araya gelmesine benzer. Bu durumda kudret nüfuz ederek irade edileni

var eder. Bu yöneliin zat ile ilikisini veya nispederin zat ile ilikisini

bilemediimiz için, ‘srdan daha gizli
5

bir ey olmutur. Çünkü biz zat

bilemeyiz ve bize meçhuldür. Öyleyse yönelme vc nitelik, kendileri ba-

kmndan bilinirken nispetin keyfiyetini -nispet edildii kimseyi bilme-

diimiz için- bilemeyiz. Nispederinin çokluuyla birlikte, eyay var

edenin birlii budur. O, çoklukta bir’dir. Bu bilgi ise, bilinen hakknda

aknla yol açmtr. Sadece Allah’n gözünden örtü perdesini kaldr-d kimse bu aknla dümez. Allah ona iin kendiliindeki durumu

göstermi, o da gördüüne göre hüküm vermitir. nsanlar ise, böyle

bir eyin mümkün olup olmad hakknda görü ayrlna dümüler-

dir.

Rahman’n nefesinden on yedinci tevhit, ‘Ben seni seçtim, vahye ku-

lak ver, Ben Allah'm! Benden baka ilah yoktur, bana ibadet et
,S9 ayetinde

geçen duyma, yönelme ve güçleri bir araya toplama tevhididir. Bir kra-

atte ‘Ben seni seçtik’ eklinde okunmunr. Böylece ‘kukusuz ben’ de-

mitir. Burada ‘inne’, kesinlik bildirir ve (innenî’den türetilen) ‘eruiyet’

hakikat demektir. Ye harfiyle (nî eklinde) ifade edilen zamir hakikat

suretinde etkili olduu için, kinaye harfi, ‘varlkta kendi suretine göre

kim vardr’ diye bakmtr. Nun harflerinden birini bularak ona öyle

demitir: ‘Sen varlnla beni Ya zamirinden koru ki hakikatimin sure-

tine etki etmesin. Yoksa duyan ve gören, hakikatte bakalama olduu-

nu zannederek, Ya’nn hakikat olduunu düünür.’ Bunun üzerine ko-

ruma (vikaye) Nun’u gelmi, Ye harfi ile hakikat nun’u arasna girmi,

Ye harfi kendisine bitiik olan Nun’u kesre yapmtr. Nun ise ‘vikaye

nun’u diye isimlendirilmitir, çünkü o varlyla hakikati korumu, ha-

kikat bulunduu hal üzere kalm, bakalamamtr. Sonra öyle der:

‘Ben Allah olanmP
60 Koruma harfi olmasayd öyle diyecekti: ‘Ben Al-

lah’m.’ Harf onu deitirmitir. ‘Ene’deki (ben) zamir ile hakikatin

bakalamas, kyamet günü Hakkn surederdeki tecellisine benzer.

Hâlbuki ortada sadece özel olarak iki suret vardr, üçüncüsü yoktur! Bi-

risi inkâr edilen, dieri kabul edilen suret. Sonsuz suretler olsayd, onlar

da bu hükümde smrlanrd; ya inkâr edilen veya bilinen suretler. Bu

durum kaçnlmazdr.
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Ayet
c
Seni seçtim’ eklinde okunursa, ayete daha uygun ve daha il-

gili olduu kadar bakalamay daha iyi ortadan kaldrr. Çünkü tevhit,

‘bana ibadet et*
1 ayetinde ayetin sonuna kadar ona elik eder. Ayet çoul

okununca (ben, seçtik), bir hakikatte çokluktan birlie doru intikal

nedeniyle, bakalama gerçekleirdi. Ayetin balam, ‘ben, seni seçtik’

ifadesini güçlendirir. Çünkü Allah, farkl isimleri talep eden pek çok e-

yi zikretmitir. Bir bakalama ve kendisine çaran her surette tecelli

zorunludur.

Rivayete göre Hz. Musa için bu vakada gerçekleen suretlerin top-

lam, on iki bin idi ve her surette Musa’ya Allah ‘Ey Musa!’ diye hitap

etmiti. Böylece Musa’nn dikkati una çekildi: Tek bir surete yerlesey-

di, o suret sözü tayamaz ve her kelimede ‘Ey Musa’ demezdi. Bun
bilmelisin! Çünkü ayetteki bu birlik ve tevhit, olabilecek en çetin tevhit-

lerdendir. Çünkü ‘ben, sizi seçtik’ der. Çoul yapm, sonra tekil zamir

getirilmi, sonra Musa’ya söylediklerini çoul zamirle söylemitir, ite

bu her okumaya göre, ‘çokluun birliidir.’ ‘Ben, seni seçtik’ okuyuu-

nu kraat bilgini Hamza uykusunda Allah’m huzurunda okumu, Rabbi

de kendisine öyle demitir: ‘Ben, seni seçtik.’ Bu, berzahtaki bir oku-

madr ve bu nedenle çoul gelmitir. Çünkü bu, uykudaki surî bir tecel-

lidir ve dolaysyla okumann da öyle olmas gerekir. Çouldan sonra

gelen kelimeyi tekil yapmas ise, çokluun birliinden kaynaklanr, ba-

ka bir nedenden deil!

Rahman’n nefesinden on sekizinci tevhit, ‘Sizin ilahnz, Allah’tr,

O’ndan baka ilah yoktur, bilgisiyle her eyi kuatt ayetinde dile getirilen

genilik tevhididir ve hüviyet tevhidinin bir yönüdür. Bu tevhit, ‘geni-

lik
5 derken âlem için olan mekân genilii anlalmasn diye bir tenzih

tevhididir. Âlem için genilik, el-Bâtm, ez-Zahir isimlerinden ve Rah-

man’n nefesi ile sonsuz kelimelerinden kaynaklanr. öyle der: ‘Onun

genilii her eyi bilmesidir. Yoksa bir ey için mekân olmas anlamna

gelmez. Bu tevhidin sebebi, Cebrail’in ayak izinden bir tutam kendisi-

ne attnda buza hakknda söyledii sözle ilgili olarak Samiri’nin hi-

kâyesinde geçer. Buza kendisine atlan eyin mekân ve zarf olmu-

tur. Buza böürünce, Samiri öyle demiti: ‘te bu sizin ve Musa’nn

ilahdr .

763 Allah ise ‘Sizin ilahnz tek ilahtr
564 buyurdu. Onda bileiklik

yoktur, her eyi bilgice kuatmtr. Yani O, her eyi bilendir. Böylece

Allah, buzann böürmesine ramen Samiri’yi yalanc yapm, onun
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yalancln gösteren deliller ortaya koymu, brahim’in putlar hakkn-

da söyledii sözün bir benzerini söyleyerek
c
Onlara sözle dönmediini

görmezler m i ?
565 buyurmutur. Yani, soru sorulunca konuamaz. Allah

ise, konumayla nitelenmitir. Buza onlara ne fayda ne zarar verebilir,

baka bir ifadeyle ondan yararlanamazlar. Çünkü Allah ‘Onu yakacaz,

sonra küllerini savuracaz560
buyurdu. Kendinden bir zarar uzaklatr-

mayan bir ey, bakasndan nasl uzaklatrr ki? Buza yaklp külleri

savrulunca, kendisine bir fayda veremedi. Çünkü onu geride braksayd,

insanlar hayvandan gerçekleen zarar ve fayda hakknda kukuya kap-

lrd.

Bu delillerin ortaya konulmasnda, pek büyük meseleler vardr. Al-

lah Yahudilcrin öyle dediini aktarr: ‘Allah’n eli kapaldr ’47 Yahudilcr

‘Allah yoksul, biz zenginiz*“ demilerdi. Allah ise
‘rade ettiimiz bir eye

sözümüz, ol demektir, o da olur
569

buyurur. Allah -iman yolunun dndaki

bir yoldan- bizi bu sözü duymaktan sar etmi, eyay var etmeye yö-

neliinden ortaya koyduu sebeplerden perdelemitir. Yamuru indir-

mi, yamur yam; yeryüzü ekin vermi, tohumu saçm, güne ya-

ylm, tohum çkm, hasat edilmi, buday öütülmü, un yaplm,

ekmek piirilmi, dilerle çinenmi, yutulmu, midede hazmedilmi,

cier kendisini alm kana çevirmi, sonra damarlara göndermi, kan

bedene yaylm, oradan buhar yükselmitir. Bedenin hayan, söz konu-

su nefesten meydana gelmitir. Bütün bunlar, feleklerin hareketi, yldz-

larn yürümesi ve klarn yerlerine aktarlmasyla birlikte, ‘ana sebep-

lerdir.’ Bununla birlikte tümel nefs, Allah’n izniyle onlara bakar, akl

nefse yardm eder. Bunlar, ortaya konulan ‘ana perdelerdir.’ Fakat bun-

larn arasnda ince sebepler vardr. ‘Ol’ sözünü duymak, tüm bu perde-

lerin parçalanmasn gerektirir. Bu (mümkün olmaynca), Allah mü-

minde iman gücünü yaratt. Bu güç, onun kulana nüfuz edince, ‘ol’

sözünü duymutur. Ayn güç gözüne ilemi, sebepleri var edeni gör-

mü. Bütün bunlar Allah, Rahman’m nefesinden yapmtr. Bu sayede

Rahman, Allah’tan bakasna ibadet edenlere merhamet eder. Ortak,

kyamet günü kendilerinden kaçan ortak kotuklar eylerin haklarn

ceza çekerek ödediklerinde, kul yalnz kalr ve i Allah’a döner. Bu du-

rumda Allah, zikrettiimiz perdeler nedeniyle kendi hakk hususunda

onlara merhamet eder. Çünkü Allah neyi ortaya koyduunu bilir ve on-

larn dilleriyle söylettii eyi bilir. Allah onlarn içlerinde hangi hayalleri
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yarattn da bilir. Adil, liitufkar, haberdar Allah münezzehtir. O, ge-

rekeni, gereken sebeple ve gerektii ekilde yapandr. O’ndan baka ilah

yoktur. O dilediini yapandr.

Rahman’n nefesinden on dokuzuncu tevhit, ‘Senden önce gönderdi-

imiz peygamberlere ‘benden baka ilah yoktur, bana ibadet edin diye

vahyettik
,7° ayetinde dile getirilen iktidar ve tarif tevhididir. Bu tevhit,

benlik tevhidinin bir ksmdr ve alacak bir tevhittir. Böyle bir ey,

‘tariz’ diye isimlendirilir. Yani, sen de sana söylenen gibi ol. Sana söyle-

nen, senden önceki peygamberlere söylenendir. Ayette ibadet zikredil-

mi, belirli ameller zikredilmemitir. Çünkü Allah ‘Her biriniz için belli

bir eriat ve yöntem belirledik’
7 ' buyurur. Bu, amellerin beÜrlenmesidir.

Her eriattaki ameller, eriat bilginlerinin dilinde ‘nesih’ diye ifade edi-

len hükmün müddetinin kendilerinde bittii eylerdir. Bütün eriadarda

geçerli olan genel amel, ‘dinin uygulanmas’, bu konudaki görü birlii

ve tevhit vardr. Bu husus ‘Sizin için dinden daha önce Nuh’a vasiyet ettii

eyi eriat yapt, ayn eyi brahim, Musa ve Isa’ya dini uygulayn ve onda

görü ayrlna dümeyin’ diye vahyetmiti.’73 Buhari, ayetten harekede

(eserine) peygamberlerin getirdii dinlerin tek olduunu belirttii bir

balk açmtr. Söz konusu din, tevhit ile dindarl ve kulluu yerine

getirmektir. Bütün nebiler bu hususta ortaktr.

Bu vahyin benlie (ayette geçen benden baka ilah yoktur) tahsisi,

onun vastalarn kalkt ilahi bir söz olduunu gösterir. Allah onlara

‘kendilerinden’ vahiy göndermemitir, çünkü ‘ben’, konuan diyebilir.

öyle denilebilir: ‘Allah böyle bir vahyi meleklerin indirdiini de söy-

lemitir.’ Bu durumda peygamberlerin vahyi iki ekilde olmas ihtimal

d deildir. Vahyi melekler indirdiinde, aktarm yoluyla gerçekleir.

Nitekim air öyle der:

insanlarn (nasü) gizlicefsldatklarn duydum.

Saydah’a dedim ki , Bilal diye bar

Burada hikâye yoluyla insanlardan ‘sin’ ötre okunmutur. Onlarn

fsltsn duyan kii olsayd, mansup okuyarak mehil yapard. Bu du-

rum ‘Benden baka ilah yoktur diye korkutun diye, benden saknnV3 ayetin-

de belirtilir. Melekler bu ayeti indirmitir. Böyle bir vahiy karinelerden

yoksun ya da hakknda hüküm verilmeksizin inerse, asln bulunduu
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anlama göre, yorumlanr. Öyleyse ‘ben’ sözünü konuan söyleyebilir.

Baknz! Daha önceki hadiste Allah’n bir yerde kulunu doruladn
zikrettik. Kul ‘Allah’tan baka ilah yoktur, Allah en büyüktür’ deyince,

Allah kendisini dorulamak amacyla öyle der: ‘Benden baka ilah yok-

tur, Ben en büyüüm.’ Baka bir ifadeyle ‘ben’ zamirini sadece Allah

kullanr.

Söylenenin hikâye edilmesi ise,
‘

Üzülme,
Allah bizimle beraberdir

574

ayetinde belirtilir. Burada söz olduu gibi aktarlmtr. Anlamn hikâye

edilmesi, Firavun’un ‘Hâmân! Benim için bir merdiven yap'75 ifadesinin

aktarlmasdr. Firavun bu cümleyi Kptîce söylemi, Arapçaya aktarl-

mtr. Anlam ise birdir. te anlamn aktarm böyledir. Öyleyse her

nerede ortaya çkarlarsa, ileri böyle örenmelisin. Bu sayede Allah’n

insann söyledii bir lafz veya anlam nasl aktardm ayrt edersin. Al-

lah öyle der: ‘Allah peygamberlerden söz almtr ki, size bir kitap veya

hikmet verdiimde, sonra size, sizdekini dorulayan bir peygamber geldiin-

de, ona inanacak ve yardm edeceksiniz. Onlar da kabul ettik dediler.'
76 ayet

burada biter. Sonra Allah, onlarn sözlerinin anlamm ‘kabul ettik’ ek-

linde aktarmtr. Ayn durum u ayette geçerlidir: 7man edenlerle kar-

latklarnda iman ettik derler, eytanlaryla ba baa kaldklarnda ise...

alay ederlerd
77 Bu da bir anlatmdr. Allah bu ifadeleri zikrederken, ki-

min diliyle zikrettiini bilmelisin. Okuduunda ise, kimin diliyle oku-

duunu, ne okuduunu ve kimden aktardn bilmelisin.

Rahman’n nefesinden yirminci tevhit, ‘Balk sahibi öjkeli bir ekilde

gittiinde, ona güç yetireneyeceimizi sand, karanlklar içerisinde Allah’tan

baka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben zalimlerden oldumm ayetinde di-

le getirilen üzüntü ve ikinci ahs tevhididir. Bu tevhit, rahatlatma tev-

hididir. Nitekim Rahman, Ensar Müslümanlar vastasyla Hz. Pey-

gamberi skntdan kurtarmt. Hz. Peygamber ‘Rahman’n nefesinin

Yemen yönünden geldiini hissetmekteyim’ demiti. Rahman’n nefesi,

ayn nefesten meydana gelmi Ensar idi. Onlar, Hakkn kelimeleridir.

Nitekim Allah Hz. Yunus’u da baln karnndan kurtarmt. Kavmine

ise geliini gördükten sonra azab onlardan uzaklatrarak muamele et-

mitir. Onlar da iman etmi, Yunus’u kavmi hakknda memnun etmiti.

‘îmanlar onlara fayda verdi.'
79 Allah böyle bir eyi daha önce baka bir

ümmete yapmad. Çünkü Yunus’un öfkesi, Allah için idi ve O’ndan do-

layyd. Rabbi hakkmdaki zann ise, Rabbinin kendisini skmaya sok-
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mayaca eklindeydi. Nitekim Allah da öyle yapt. Allah onu skntdan

kurtard ki, ‘zevk’ yoluyla kendisine ihsan ettii nimetin kadrini bilsin.

öyle denilir: ‘Korku güvenden daha tatl!’ Bu durum, Yunus’un Allah

tarafndan sevildiini gösterir, çünkü Allah, Yunus’tan dolay kavmine

daha önce kimseye tahsis etmedii bir ayrcalk vermiti. öyle der:

‘man edip de imanlarf kendilerine fayda verenler Yunus’tn kavmidir. man
ettiklerinde, kendilerinden dünya hayatnda azab kaldrdk ve bir süreliine

erteledik
m Allah azab gördüklerinde yaadklar üzüntünün karln-

da, bir süre nimedenme mühleti vermitir. Çünkü insanlar bilir ki, ger-

çekte uzun olsalar bile ünsiyet ve beraberlik geceleri ksadr. Gerçekte

ksa olsalar bile, ayrlk ve azap geceleri uzundur. Deccal’n gününü yo-

rumlarken bu husus belirtilmitir. Onun ilk günü, belann insanlara

uzun gelmesi nedeniyle bir sene gibidir. Sonra bir ay, sonra bir hafta

gibi olacaktr, insanlar kendisine altklarnda ise herhangi bir halin k-

saltmad veya uzatmad bilinen dier günler gibi olacaktr. Kyamet

gününün süresinin elli bin sene olduu söylenmitir, Bu uzunluun ne-

deni, oradaki korku, insanlarn kyamet günü karlaacaklar güçlükler-

dir. Ayn süre, büyük korkunun kendilerini üzmedii güvendeki insan-

lar için ise sabah namaznn iki rekatnn klnma süresidir. Sabah na-

maznn iki rekat nerede, elli bin sene nerede?

Yunus’un kavminin çekrii bela iddetini artrp da azab gördükle-

rinde bir an bir sene veya daha uzun olunca, Allah Teala içlerinde yaa-

dktan bu uzun sürenin karlnda onlara belirli bir zamana kadar süre

verdiini zikretti. Böylece, dünya hayatnn nimeti içinde uzun süre

kaldlar. Çektikleri bela olmasayd, böyle bir ey onlar için gerçekleme-

yecekti. lerde ölçünün ne güzel uygulandna baknz! Denilir ki, Al-

lah'n onlara verdii nimetlerime süresi kyamete kadardr. En iyisini

Allah bilir! Onlardan birisini gören bir adam görmütüm. Ayak izini

sahilde gördük. Biraz önümdeydi, fakat kendisine yetiemedim. Aya-
nn uzunluu ölçtüm, üç buçuk kar idi. Adam Yunus’un kavminden-

di. Bize (kendisini gören kimse vastasyla) Endülüs’te gerçekleecek

hadiseleri aktard. O esnada be yüz seksen be ylndaydk. Söyledii

her eyin söyledii gibi gerçekletiini gördük. Allah’n bu peygambere

tahsis ettii inayete ve onun tevhidinde getirdii marifete baknz!

Rahman’n nefesinden yirmi birinci tevhit, ‘Melik ve Hak Allah mü-

nezzehtir, yüce Ar’t Rabbinden baka ilah yoktur
’81 ayetinde dile getirilen
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Hakkn vc hüviyet tevdidir. Allah öyle der: ‘Gökleri, yeri ve ikisinin ara-

smdakileri oyun olsun diye yaratmadk .’
82 B ayet, ‘Sizi bo yere mi yarat-

tk
’83

ayetiyle ayn anlama gelir. Öyleyse ‘O’ndan baka ilah yoktur*

Hakkn bir niteliidir. Âlemin varlnn kendisinde ortaya çkt var-

lk, Haktr. Âlem, Rahman’m nefesinde zuhur etmitir ki, o da,

Amâ’dr. Öyleyse O, her eyi ihata ettii için kuatc eklin kendisine

verildii Ar’n Rabbidir. Alemin surederinin kendisinde ortaya çkt
asl, âlemdeki bütün cisimleri içerir. Bu asl, yaratmada vasta olan

Hak’tr. Surederi kabul etmesi nedeniyle ise, bir zarfa benzer. çerdii

eyler, bir hikmete göre dizilerek, pe pee, hakikat hakikat, tabaka ta-

baka var olur. Böylece kendisinde görünmez halde bulunan eyleri,

görmek üzere izhar eder. Ortaya çkan ise, kendisinden çkm olmakla

birlikte, O’nu birler. (Var olanlar) Saylsayd, hayrete düülürdü, hâl-

buki O’ndan bakas yoktur. Hakk birlemi olsa bile, Hak olmadn
görür. Hak iki uç ve bir hakikatte varlklar farkllasn diye ‘orta’ mey-

dana getirmi, sureder çoalm, fakat (bu surederin maddesi olan) ah-

ap ve tahta çoalmamtr. Ahap her surette bölünme olmakszn

kendi hakikatiyle bulunur. Bir suret öteki suret olmad gibi ahapla

ilave bir durum da yoktur. Bu nedenle öyle denilir: ‘Bir ey yoktur.’

Allah ise öyle der:
‘Göü yeri ve ikisinin arasmdakileri batl diye yarat-

madk .’84 Baka bir ayette ise ‘ö ikisini Hak ile yarattk,ss
denilir. Sorulur:

‘Nerede?’ Der ki: Temyizin kendisinde!’ Temyizi inkâr edemediim

gibi bir hakikatten bakasn da ispadayamam. ‘Yüce Ar'n Rabbinden

baka ilah yoktur.’
8'’

Rahman’n nefesinden virmi ikincijevhit, ‘Allah O’ndan baka ilah

olmayandr, yüce Ar’n rabbidir
’87

ayetinde dile getirilen ‘tohum tevhidi-

dir.’ Bu tevhit, hüviyet tevhidinin bir yönüdür. Bitki tohumunu güne,

Allah'n kendisine verdii scaklk ile kendisine yalk verdii suyun yar-

dmyla topraktan çkartr. Böylcce scaklk ile yal bir araya gedrir.

Bunun amac, günein tek bana fail olmasn engellemektir. Bu du-

rumda ise unsurdan oluan canlda hayat ortaya çkar. Kularn arasnda

sadece Hüdhüd’e sular alglama gücü tahsis edilmitir. Hüdhüd, ken-

dini koruma ve makamn himaye etmek amacyla suyun dier unsurlar

üzerinde otorite sahibi olduunu görür -çünkü Hüdhüd’ün özellii, su-

yu bilmektir.- Hüdhüd, eyann en deerlisini bilgisiyle ona tanklk

eder. Suyun en deerli ey olmas, Rahman’m yerletii Ar’n su üs-
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tünde bulunmasndan kaynaklanr. Makamn himaye ederken, günee

ibadet eden bir topluluk bulur. Güne Allah’n her eyi kendisinden

canl yapt suyun doasna aykr bir doaya sahiptir. Anlam ki, gü-

nein scakl olmasayd, tohum çkmazd. Scaklk suyun yardmcs-

dr. Kskançla kaplarak, yardmclaryla birlikte Süleyman’a gelmi.

Öfkesi ‘Allah'tan bakas588 sözü nedeniyle artmt. Bu ayet, onun dikka-

tini gayretin yerine çeker. Günq scaklyla topraktaki tohumu ortaya

çkartt gibi yla da yldzlar gizliyordur. Yeryüzündeki duyulurlar

günein aydnlyla gözükür. Öyleyse gizlenme ve izhar ona aittir. Ge-

ce ve gündüz güne nedeniyle ortaya çkar. Bunun üzerine güne, ‘Gök-

lerde ve yerde tohumu çkartan’ ve ‘Onlarn gizlediini ve sakladn

bilen’ Allah ile didimi. Allah ise, suyu snam, onu yere batrm; gü-

nei snam, o da ‘batan’ olmutur. Ardndan suyun gizliliini ortaya

çkartan pmarlar fkrm, ocak tutumu günein gizliliini ortaya ç-

kartmtr. Böylelikle Allah, göklerde ve yerde tohumu çkartm, her

eyi rahmeti ve bilgisiyle onaya kuatm, kendisi yüce Ar’a yerlemi-

tir. Çünkü Ar dönüüyle güne feleine, üzerine karar klmasyla da

suya hakimdir. Öyleyse güne ve si, gizlenme ve gözükmede ayn dere-

cededir. Zuhur ederek zuhur (eden ey) O’nu birlemi iken gizlilik de

perdelerini yrtarak' O’nu birlemitir. Allah onlarn gizlediklerini ve

açktan yaptklarn büir. Allah ‘Kendisinden baka ilah olmayan’ ve ‘Yüce

Ar’n Rabbidir™

Rahman’n nefesinden yirmi üçüncü tevhit,
‘
Allah Ondan baka ilah

olmayandr, dünycTve ahi^Fhlzm^'O’na^IR'irrkükum de O’na aittir, O’na

döndürüleceksiniz ayetinde belirtilen ihtiyar ve dileme tevhididir Bu

tevhit, hüviyet tevhidinin bir yönüdür. Alem Allah’n kelimeleri olduu

için bütün bu kelimelerin kendisinden ortaya çktklar Rahman’n nefe-

siyle ilikileri bir ve ayndr. Bu delil, âlemde bir derecelenmenin bu-

lunmadm ve Allah’n katnda kimsenin kimseye kar bir üstünlük

sahibi olamayacan gösterir. Hâlbuki iin baka olduunu gördük.

Varlklar arasnda derecelenme genel olarak ortaya çkmtr. Allah öy-

le der: ‘Kukusuz k i Ademoullarm üstün kldk ve karada ve denizde onlar

tadk. Onlar temiz eylerden rzhlandrdk Onlar yarattmz eylerin

çoundan üstün yaptk.m Baka bir ayette ise ‘Bu peygamberlerin bir ks-

mn dierlerine üstün yaptkm veya ‘Nebilerin bir ksmn üstün tuttuk
393

denilir. Bir ayette ise
‘
Yiyeceklerin bir bölümünü dierlerinden üstün yap-
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tk
194

denilir. Hâlbuki bütün besinler, ayn suyla sulanr. O halde varlk-

taki dereceli yapy daha açk anlatan bir ayet yoktur, çünkü Allah
c
tek

bir su ile sulanrlar595 buyurur. Öyleyse üstünlük yoluyla yiyeceklerde

farkllk Birden ortaya çkar. Öte yandan her cinsin dierinden üstün

olduunu belirten pek çok ayet vardr. Kuran -ki Allah’n kelamdr-

indirilmi dier kitaplardan üstündür, hâlbuki onlar da Allah kelamdr.

Kuran’n bir ksm dier ksmlarndan daha üstündür, bununla birlikte

biitiin Kuran -kelam olmas bakmndan- Allah’tandr. Ayete’l-kiirsi

Kuran ayetlerinin efendisidir. Hâlbuki dierleri de Kuran’dr. Borçlan-

ma ayeti de Kuran’dr. Bundan daha garip bir sr var m? Buradan ise,

akli düüncenin gerektirdii hikmetin doru olmadn örendik. Al-

lah’n eyadaki hikmeti ise, bilinmeyen doru hikmettir. Bu hikmet, akl

yoluyla bilinmese bile, meçhul deildir. Söz konusu hikmetin fikir gü-

cüyle veya teorik aratrmayla tam tespiti mümkün deildir. ‘Allah dile-

diine hikmeti verir. Kime hikmet verilmise, çok iyilik verilmitir ona .

596

Derecelenmeyi bildiren bu tevhidi yazarken, garip bir vaka gör-

düm. Açlm bir sayfa verildi bana. Genilii, gözün görebildii ekil-

de, yirmi zira, uzunluunu ise tam anlayamadm. Aadaki ekle ben-

ziyordu. Gördüüm, koyun derisine benzeyen bir deriydi. Okurken

kendisine bakarken beyaz görürsün. Oku-

madan kendisine baktnda, krmz görür-

sün. Okurken deri olduunu anlarsn. Oku-

madnda ise onu bir bez -bilmiyorum ipek

miydi, baka bir ey miydi- olarak görürsün.

Bana öyle denildi: ‘Bu ailen için üahi bir

mihirdir.’ Eimi sormuyorum ve onun nika-

hnm dna çkp çkmadn bilmiyordum.

Bu duruma son derece sevinmitim: Yeil

ipekten bir örtü verildi bana. O da bu kitaptan çkmt ve sanki bir

parçasyd. Onda bin dinar vard. Her dinar, ard, fakat arlm bil-

miyordum. öyle denildi:
cHer birine be dinar olmak üzere onu ailene

paylatr.’ Önce be dinar kendim aldm. Üzerinde parlak güçlü birk
vard ve gökteki yldzdan daha parlak ve ltlyd. Kitab ailem olarak

gördüm, ondan bakas deildi. Bütün bedenimle üzerine oturup yas-

lanmtm. Kitabn yazma baktm. Onun Zeynüddin Abdullah b. e-

eyh Abdurrahman’m -k Halep ehrinin kads bnü’l-Üstad diye bili-

c
3
P

Genilik

%
O
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nir- yazsyla yazlmt. Ou büyük kad Bahaüddin b. eddad’u yaz-

drmasyla yazmt. Mihir ise, bamdan sonuna kadar Y ve açk ‘h’

uyakl bir kafiyeyle süslenmiti. Besmeleden sonra unu okudum: c

Allah’a hamd ki, Kuran’, Tevrat’, Türkan’, Incil’i ve Zebur’u (zebûru)

Sayd bu gizli kitabn yazlar ve satrlar (sütûra)

Bütün ayetleri ona koydu kitaplardaki ve surelerdeki (sûre)

Onu izhar etti varlkta en nefis suretlerde (sûveruh)

Alametleri oldu ulvi ve süfli âlemde mehur (mekûra)

Ayetleri sonsuz ve snrszdr (gayr- 1 mahsûra)

Tüm dillerde kelimeleri zamann içinde ve dnda zikredilir (mezkûra)

Bu ekilde, sanki bir altn yazsyla, sonuna kadar -bir sonu var ise-

V uyayla sürüyordu. Duyu âlemine döndürüldüümde, kendimi tev-

hit bahislerinden bu bölümü yazarken buldum. Meerse o, ihtiyar tev-

hidi idi. Anladm ki, gördüüm, bu bölümün ta kendisiydi. Ailem ad-

na bu bölümden bol miktarda pay ve nasip vard.

Daha .önce beürttiimiz gibi, meru ilahi zikirlere varncaya kadar,

âlemde bir derecelenme ve seçimin (ihtiyar) gerçeklemi olduunu gö-

rünce, anladk ki, ‘nefesin ne ayn ne ondan baka olan’ akledilir bir ey
vardr. Söz konusu nefeste kelimeler olumutur. Kelimeler ise, var

olanlarn hakikatleridir. Meerse söz konusu ey, meiyetin kendisiy-

mi! Bir’deki ve eitlikteki bu derecelenme o meiyette ortaya çkar. Bir

ise, derecelenmeyle nitelenmedii gibi, eit olan da derecelenmeyle nite-

lenemez. Buradan da, Allah’n srrnn meçhul olduunu ve onu sadece

kendisinin bilebileceini anladk. Anladk ki bu tevhit sr mertebesinde

‘ihtiyar tevhidi’dir. ‘Ondan baka ilah yoktur. Balangçta ve sonda

hamd O’na aittir.’ Balangçtaki hamd genel, dieri ise ayrntl

hamddir. Böylece bir hakikatte hamdler birbirinden ayrr. Böylece

onun Hamdi, kendisi olmutur. Kendisini müahede eden için bu tev-

hit makam ne gariptir!

Vakada ailemin ismi nedeniyle ardm. Ad Meryem idi. Bu is-

min anlam, kendisinde isim yapld dilde malumdur. Meryem, kendi-

sini Allah’a adayan, O’nun ruhunu tayan, kelimesinin mahalli, Allah’n
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sözüyle övülen, kurumu dalm kendisine doru çektiinde dalndan

hurmann dümesinin tanklyla iffetli olan kimsedir. Olu beiktey-

ken Allah'n kulu olduunu söylemiti. Her ikisi de, Allah'n nezdmde

adil iki tanktr. Meryem her eyiyle Allah için, Allah ile ve Allah’tand.

Bu nedenle Allah’n peygamberi Zekeriya kendisine gpta ederek ve

onun gibi olmay arzlamt. Allah ise, onun benzeri olarak Yahya’y

kendisine vermiti. Allah Yahya’ya daha önce hiçbir peygambere veril-

memi bir ad verdi. Bu nedenle Allah onu kendi isimlerinden ilk olma-

ya tahsis etti. Allah’n kullar hakknda bu ismin bereketine baknz. te
bu Allah'n ihtiyarnn bir yönüdür. ‘

Rabbin dilediini seçer ve yaratr .

w

Onlarn seçimi yoktur. Seçim Allah'a kalmtr. ‘Allah dilediini yapan-

dr m

Rahman’n nefesinden yirmi dördüncü tevhit, ‘Allah ile birlikte ba-

ka bir ilaha dua etme, O’ndan baka ilah yoktur, O'nun yüzü hariç her ey
helak olacaktrw ayetinde belirtilen hüküm tevhididir. Bu, çokluun

kendisine döndüü -çünkü onun ayndr- tevhitle (Allah' birlemektir).

Bu tevhit, hüviyet tevhididir. Allah, kendisiyle birlikte baka bir ilaha

dua edilmesini yasaklamtr. Yasaklanan, belirsiz zikredilmitir (ilahen

ahar), çünkü o yoktur. Var olsayd, taayyün ederdi. Taayyün etseydi,

belirsiz kalmazd. Bu durum, Allah ile birlikte baka bir ilaha dua ede-

nin kimsenin bo bir i yaptn ve havaya kürek salladn gösterir.

Onun duas, hiçbir fayda vermeyecek bir ekilde yaplmtr. Bu duann

ilgili olduu belirli bir varlk veya aça çkacak ve görülecek bir hakika-

ti yoktur. Bu dua srf yoklua delalet eder. Geride srf varln ait oldu-

u kimse kalmtr! ‘eydir’ diye tahayyül edilen her ey, eyliini deil,

ilahlkla ilikisini yitirecektir. Hakkn yüzü bakidir.
c

O, celal ve ikram sa-

hibidir.
’100 Dua eden, bilinen birine dua etmitir. Belirsiz olann ise, zik-

redilebilecek bir hakikati yoknr. Mutlak Hak, zatnda bilinen ve meç-

hul olmayandr. Ayn zamanda bilinmez ve bilgi bakmndan kuatla-

maz. Allah, bilgiyle ihata edilemez oluunun (bilinmesi) yönünden bi-

linirken, bilginin kendisini kuatamay nedeniyle de bilinemezdir. O
halde O, bilinmedii yönden bilinendir. O’nu bilmek, kendisini bilme-

menin ta kendisidir. Allah’tan baka, ztlar kabul etme niteliine sahip

kimse yoktur!

Rahman’n nefesinden yirmi beinci tevhit, ‘Allah'tan baka yaratan

var mdr, sizi gökten ve yerden rzklandrr, O’ndan baka ilah yoktur
3 101
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ayetinde dile getirilen illet tevhididir. Bu tevhit, hüviyet tevhidinin bir

yönüdür. Baka eylerle birlendii gibi illet nedeniyle de birlenmeseydi,

ilah olamazd. Çünkü ilahn bir özellii de, herhangi bir eyin varlnn

O’nun dnda kalmamasdr. Bir ey O’nun dnda kalsayd, o eyde

hükmü olmazd. Allah ‘iin bütünü O’na döner
’102 buyurdu. Öyleyse illet

tevhidinin de O’na ait olmas gerekir. Bu ise, kulun bu tevhide göre bir

sebeple ibadet etmesidir. Bir sebeple ibadet etmek, kulun aslda sebebe

muhtaç olmasndan kaynaklanr. Böyle yapmakla kul, kendi hakikatinin

dna çkmam olur. badet sebebi ise varlnn bekasnn kendisine

bal olduu rzkdr. Hâlbuki perdeli insan, rzknn sebeplerde bulun-

duunu zanneder ve bu zan, sebeplerde rzkn bulunmas anlamnda

doru bir tahayyüldür. Fakat nzk, sebeplerde özü gerei deil, yara-

tlma yoluyla bulunur. Onlar nzk olarak yaratan, ‘Gökten sizi

mhlandran’ 103
Allah’tr. Gökten rzklandrmak, ruhlarn azklarn in-

dirmesidir. ‘Ve yerden

’

1M Yerden ise bedenlerin azklarn çkartr. Allah

bu rzk elinde tutan er-Rezzâk’tr. Allah, kullarnn bir ksmnn gözle-

rine perde çekmitir. Onlar, er-Rezzâk diye isimlendirileni deil, nzk

denilen eyi anlam ve bu sözü söylemilerdir. Bunun üzerine onlara

öyle denildi: Rzk, sizin nzk sandnz deildir. Rzk o sebepte ya-

ratlan eydir ve sizi yaratan onu yaratmtr. Allah nasl ki sizi yaratt,

ayn ekilde sizi rzldandrd. Artk O’na ait ve O’ndan olan bir eyle

kendisini bir tutmayn! Siz ve bel baladnz eyler, eittir. Kendiniz

gibi olanlara bel balamayn, yoksa çoklua itimat etmi olursunuz.

Çoklua itimat, itimat konusunun gerçeklememesine yol açar, çünkü

onlardan her biri, ‘benden bakas onu yapar’ diyerek (ii bakasma ha-

vale eder). Sonuçta herhangi biri onu var etmez. Doru hal, insan (se-

beplerden) ve O’nun dndaki her eyden yüz çevirmeye ve -Bir hak-

kndaki doru bilgisine göre- Bir'e yönelmeye çarr. Bir de onun rz-

kn verir. Bu durum, bir grup için perdenin ardndan baka bir grup

hakknda müahede ve kefe göre maksadn gerçeklemesini salar. On-

lar, Allah’n ehli ve seçkinleridir.

Rahman’n nefesinden yirmi altnc tevhit, ‘Onlar ‘Allah’tan baka

ilah yoktur' denilince, büyüklenirler
,los ayetinde dile getirilen arma tev-

hididir. Bu tevhit, hüviyet deil, Allah'n tevhididir.
‘

Büyüklenirler

‘âlemde Allah’tan baka ilah yoktur hükmü nasl gerçekleir?’ diye hay-

rete düerler ve bunu büyük görürler demektir. Bir ey, bir surette ve
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tek hakikatte olabilir. Suretler, tanm ve hakikat bakmndan çok ve

Farkldr. Engelleme Onlarn eliyle vermek ve engellemek, Allah’a aittir.

‘lahlar tek bir ilah m yapt? alacak bir itir bu.”
07 Yani bir hakikatte

çokluk, alacak bir itir.
‘
Bunu daha önce ilk babalarmzdan duymam-

tk:m Bu durumu inkâr etmemi veya reddetmemiler, sadece büyük

görmü, yüceltmi ve eyann tek bir ey nasl olaca hakknda akn-
la dümülerdir. Böyle bir ahsn böyle bir sözünü ise büyük görmü-
lerdir. Çünkü onlara göre o ahs kendilerindendir ve kendi gördükle-

rinden baka bir ey görmemitir. Peki iddia ettii bu ey nereden gel-

mektedir? Duyu nefsi bilmekten ve üahi tahsisten onlar perdelemi,

farknda olmadklar yönden Allah’n emrine balanmlardr. Çünkü

Allah kullarna ibret almay emredendir ki, bu ‘arma’ demektir. Allah

‘Bu konuda basiret sahipleri için ibret vardr’ 109 buyurur. Baka bir ayette

ise ‘Basiret sahipleri, ibret aln3"" buyurur. Yani size emrettii gibi ibret

alnz! Onlar, basiret sahibidir. Ardndan içlerinden birinin eliyle bilgi

geldiinde, ‘Bu bir uydurmadr3111 demiler, ilahi inayeti ve Rabbani tah-

sisi bilememilerdir. ‘Uydurma’ hakknda aknla dütükleri ite ger-

çeklememitir. Çünkü onu bütünüyle imkânsz saysalard, hayrete

dümezlerdi. Onlar ‘uydurma’y bilgiyi getirene nispet etmilerdi, çün-

kü peygamber, onlarn hemcinsidir. Ayn zamanda o, mucizeleri görüp

kendileri için ayan beyan ortaya çkana kadar, peygamberliin hakknda

imkân dahilinde olduu kiilerden biridir. Mucizeleri gördüklerinde,

peygamberin bir ey uydurmadn vc bilgiyi Allah’tan getirdiini an-

larlar. O, kendisine yaklamak amacyla ‘ilah’ diye isimlendirdikleri bu

ilahlara ibadet ettikleri büyük ve yüce Allah’tr. Böyle yaparak onlar

ilahlar hükümdar için tqrifatç konumuna yerleürmiler, sonra da on-

lara hükümdarn adn vermilerdir. Nitekim bütün valilere ‘vali’ ad ve-

rilir. Gerçekte valiler pek çok iken Vali Allah’nr. Peygamber onlara Al-

lah’tan adeta öyle aktarmtr: ‘Bu ibadet ettikleriniz, vali deildir. On-

lar babalarnz ilah saymtr. Renim sizi çardm bu lah’ ise tanr-

snz. Ad Allah’tr. O’nu inkâr etmezseniz, çünkü siz ‘Bizi Allah’a daha

çok yaklatrsnlar diye, putlara ibadet ederiz
3" 2

diyenlersiniz. Siz O’nun

adn verdiniz ve ilahlarnz da isimlendirdiniz. Artk gerçein kimde

olduunu örendiniz mi? Sizde mi, bende mi? Bunu peygamber söyler.

Onlar, peygamberin sözünü örenip hakkyla kavradklarnda tam

bir saçmalk içinde bulunduklarn anlarlar, Çünkü ilahlarn isimlendir-
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diklerinde onlara ‘Allah’ adn vermedikleri gibi onlarn isimlerinden

‘Allah’ denileni de anlamazlar. Çünkü onlarn isimlerini bilirler. Böyle-

likle brahim’in kavminin söylediinin benzerini söylerler. ‘Bilirsin ki on-

lar konuamaz.'" 3 te bu, onlardan gelen ilahi bir delildir. Allah onlara

kendilerinden delil getirmitir: ‘Bu. bizim brahim’e kavmine kar verdi-

imiz del ilimizdir.'
5114

Rahman’n nefesinden yirmi yedinci tevhit, ‘O sizin Rabbinizdir,

mülk O’na aittir, baka ilah yoktur, nasl yüz çevirirsiniz
7,115 ayetinde dile

getirilen iaret tevhididir. Varlkta Allah’tan baka iaret edilen yoktur.

‘Nasl döndürülürsünüz .’116 aret, ancak iaret edende meydana gelmi

yeni bir durumdan kaynaklanabilir. Bununla birlikte o ey kendiliinde

meydana gelmemi olabilir. Fakat o kiinin nezdinde meydana gelmi

olduunu bilir. Her kimin nezdinde bir durum meydana gelirse, onun

nezdinde meydana gelii esnasnda o eyin halini bilmemesi gerekir.

Çünkü söz konusu eyin gerçeklemesiyle ve kendisine etki etmesiyle il-

gilidir. Bu esnada o eye iaret eder. Bu halde bir refiki vardr ki, iki du-

rumda olabilir. Çünkü onun iki refakatçisi olabilir: selim akl veya ma-

sum eriat. Bundan bakas yoktur. Bu iarette ona ‘ite sizin rabbiniz!

Mülk O’na aittir, O'ndan baka ilah yoktur"'
7 diyen kimse, iki dosttan bi-

risidir; selim akl veya masum eriat. Bu isinden bakas deildir. Bun-

lardan bakas ona bu iki dostun söylediinin zddn söyleyerek öyle

derler: ‘Fail, zaman ve onun tasarrufudur.’ Baka birisi ‘doadr ve

onun hükümleridir’ der. Bir bakas ‘devrin hükmüdür’ der. Herkes

onu kendi görüüne yönlendirir. Bu durumda bu iki dostun sözü ise

‘Nasl döndürülürsünüz’
11

'' olur. ‘Allah dilediini saptrr ve hidayet eder."'
9

Allah Kuran vastasyla hidayet eder. ‘Saptrdklar ancak /asklardr "™

Onlar bu iki dostum dna çkanlardr.
‘

Allah doruyu söyler ve doru yo-

la ulatrr." 21

Rahman’n nefesinden yirmi sekizinci tevhit, ‘Güç ve iddet sahibi-

dir, nimet sahibidir, O’ndan baka ilah yoktur, dönü O’nadr" 22 ayetinde

dile getirilen dönü tevhididir. Bu tevhit, hüviyet tevhidindendir ve

gerçek iman makamdr. Çünkü mümin, ümidi ve korkusu eit olan

kimsedir ve onun ayaklar bu inançta sabittir. (O’na göre) Allah’n ih-

san adaletinde hüküm sahibi olmad gibi adaleti de ihsannda hüküm

sahibi deildir. Ona göre Allah edidü’l-ikab (iddede cezalandran)

isminde tecelli ettii gibi ‘Nimet sahibi’ isminde de tecelli edebilir ki bu
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isim, ‘günahlar balayan’ ve ‘tövbeyi kabul eden 3

isimleriyle destek-

lenmitir. Hâlbuki edidül-ikab için böyle bir yardma belirlememitir.

Bu durum, (yardmcya gerek olmayacak ekilde) güçteki iddiadan kay-

naklanr. Böylece iddia ettii eye ii havale etmitir. Söz konusu isim,

yardmcszdr. Hâlbuki iddias olmayan yardmcya sahiptir. Çünkü

isimler, yaratlmlar içindeki valilerdir. Allah cezalandrmada iddeti

zikretmi, nimette zikretmemi, bu ismi ‘günahlar balayan’ ve ‘töv-

beyi kabul eden’ isimleriyle desteklemitir. Burada Allah, ediü’l-ikab

ismine kar Zi’t-tavl ismine ‘günahlar balayan’ ve ‘tövbeyi kabul

eden’ ismiyle yardm etmekle anlayl kullarnn dikkatini iddiada bu-

lunmamann gereine çekmitir. Çünkü güçlü olan, insann anlayna

göre, kar konulamayandr. Kar koyan birinin varln bildiinde,

böyle bir iddiada bulunmaz. Allah kullarn iddiay terk hususunda

uyarm, tek bana onlarn ilerini üstlenmi, hareket ve durularnda

bu snrda kalp O’nun Halt olduunu örensinler diye kendilerini sak-

nr.

Rahman’n nefesinden yirmi dokuzuncu tevhit,
‘

Sizin rabbinizdir,

O’ndan baka ilah yoktur, nasl yüz çevirirsiniz
3121

ayetinde dile getirilen

ihsan tevhididir ve hüviyetin bir yönüdür. Çünkü bu ayet
l
Allah insanla-

ra kar ihsan sahibidir ayetinden sonra gelmitir. Bu tevhit, Allah’n

insanlara olan ihsanlar nedeniyle bir ükür tevhididir. Bununla birlikte

Allah
‘
Göklerin ve yerin yaratlmas insanmkinden büyüktür, jakat insanla-

rn çou bilmez
’ 125 buyurur. Burada, mertebe kast edilmitir, çünkü cismi

herkes bilir. Fakat insanlar, insan olmak bakmndan, ‘insanlarnkinden

daha büyüktür
’ 126 ayetini dikkatle incelememilerdir. Hâlbuki Allah, söz

gelii, ‘Âdem’den veya halifelerin yaratlndan büyüktür’ demedi.

Çünkü Allah onlar ‘insan olmalar’ bakmndan suretine göre yaratma-

d. Öyle olsayd, insanlar birbirlerine kar üstün olamayaca gibi pey-

gamberler arasnda da bir derecelenme olamazd. Öyleyse suret üstün-

lüünün karsmda duracak bir üstünlük yoktur. Allah
‘nsanlara kar

büyük ihsan sahibidir
5,37

buyurur. O halde üstün olan, ayn zamanda bu

isme sahip olandr. ‘hsan’ derken kastedilen, genel ve özel ihsandr.

Genel ve özelin diliyle O’nu birlemi, ihsan tevhidi cömertlik ve ikram

mertebesinden ortaya çkmtr.

Rahman’n nefesinden otuzuncu tevhit, ‘O kendisinden baka ilah

olmayandr, dini O’na tahsis ederek dua edin, hamd âlemlerin Rabbi Al-
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lah’adr,,2S
ayetinde belirtilen hayat ve bütünün tevhididir. Bu tevhit,

srf hüviyet tevhidinin bir parçasdr. Hayat, nefes alp veren herkeste

gerekli bir arttr ve âlem kendisinden yükselen buharlar nedeniyle diri-

dir. Öyleyse hayatn tevhidi, bütünün tevhididir. Her ey canldr ve

Haktan baka bir ey yoktur. Her ey, Rahman’n verdii ilahi kelama

göre, Hakk tespih eder. Allah ‘zzet sahibi Rabbin münezzehtir”*% baka

bir ayette ise ‘Kulunu geceleyin yürüten münezzehtir
2130

, baka bir ayette

*Sabahladklarnda ve akamladklarnda Allah münezzehtirnîl buyurur.

Alemden baka bir ey yoktur. Âlemdeki her ey O’nun övgüsünü tes-

pih eder. Mudak birlii övmekten daha yetkin bir övgü yoktur, çünkü

mudak birlikte ortaklk olamaz. O halde tevhit, en üstün övgüdür ve

‘Allah’tan baka ilah yoktur’ demektir. Bu nedenle bu tevhidin hayat

tevhidi ve bütünün tevhidi olduunu belirttik. O, Allah’tan ve âlemden

tevhidin Allah’a tahsisidir.

Rahman’n nefesinden otuz birinci tevhit, ‘O’ndan baka ilah yoktur,

diriltir ve öldürür, Rabbiniz ve önceki atalarnzn Rabbidir
51,2

ayetinde be-

lirtilen bereket tevhididir. Bu tevhit, Allah’n kendisini mübarek bir ge-

cede indirdiini söyledii surede geçer. O gece, ecellerin belirlendii

aban’n ilk yansna denk düen kadir gecesidir. Bu nedenle bu tevhidi

dirilten ve öldüren diye nitelenmitir. Bu durum *Onda her hikmetli i

ayrt edilir
’ 133 ayetinde belirtilir. Yani her muhkem i ayrt edilir! Böyle-

ce Allah’n gönderdii peygamberlerin getirdii ve ilahi kitaplarn ge-

tirdii hükümler onda ortaya çkar. Bu, Allah’n kullarna dönük genel

ve özel rahmetidir ve her varhk onu idrak eder. Hâlbuki her varlk, bu

hikmetin nereden çktn bilemez. Bu hikmet, hüküm bakmndan
genel iken, örenilme bakmndan özeldir. Çünkü kabiliyetlerin istidat-

lar farkl farkldr. Aydnlatma bakmndan günein nerede, kandi-

linki nerede? Bununla birlikte güne adm kandilden (sirac) alr ve kedi-

sinden daha parlak iken ona muhtaç olur. Allah, peygamberini bu ma-

kamda ‘aydnlatc kandil’ yapm, göklerin ve yerin kendisiyle aydn-

land nuru hakknda onu örnek vermitir. Böylccc Allah (göklerin ve

yerin nuru olan)n niteliini lambaya benzetmitir. Ardndan, ben-

zetmenin dier unsurlar olan ve günqtc bulunmayan yardm ve

-farklln varlyla birlikte- dengeyi zikretmitir. .Bunu ise, (çatma
anlamndaki) ‘teacür’den türetilen ‘aaç’ örneiyle zikretti. Aaç
(âlemdeki çatma anlamndaki) teacür’den türetilmitir. Bu çatma,
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Allah’n kendilerinde yaratklarndaki baz ayetleri meydana getirdii

renklerin ve dillerin farkllndan kaynaklanr. Sonra kandili zikretti ki,

günee ait deildir. Öyleyse Allah’n nurundan ibaret olan göklerin vc

yerin nurunun bir kandillii vardr ki, onu ancak bu ‘mübarek tevhit’ ile

O’nu birleyen bilebilir. Söz konusu tevhit, ‘bereket tevhididir.’ Bu kan-

dillikte bir lamba vardr. Lamba, kandilliin kendisini titremekten ko-

ruduun kendisidir. Kandillik onu kendisinde gerçekleebilecek

hareket ve titreime kar güçlendirir. (Bir anlam da dümek olan

leva’yla irtibada) Arzularn güçlenmesi lambann sönmesine yol açt
gibi iki çatan (aaç ile çatma anlamndaki teacür ilikisi) arasnda da

hakikat kaybolur, gizlenir, hakknda hayret ortaya çkar. Nebiler, apaçk

nur demek olan hakk getirir. Bu nedenle peygamber, ‘Bir nebinin tar-

tmas uygun deildir’ buyurmutur. Nura sahip olan, tarnmaz. Son-

ra, nurun bir fanusu vardr ki, örnekte zikredilmitir. lahi nurun da bir

fanusu vardr ve bu tevhit onn mahiyetini sana bildirir. Bu fanus gü-

nee ait deildir. Fanus inci gibi olan yldza benzer. Lambann kendi-

sinde ortaya çkt yer, inci gibi yldza -ki günetir- benzetilirken ev

sahibi konumundaki siracn deeri ne kadardr? Sonra bu siracn ‘müba-

rek bir zeytin aacndan,,M yand ve aydnlk verdiini söylemitir. Öy-

leyse ilahi nurun bir hakikati olmaldr ki, bu hakikat, aaca (ecere-

teacür, çatma) benzetilmitir. Nitekim ilahi isimler arasnda da ed-

Dar-en-Naf, Muiz-Müzil, Muhy-Miimt gibi kart anlaml isimlerde

bir farkllama zikredilmitir. ‘Bu aaç doulu veya batl deildir.
5,35 Böy-

lece, onu itidal özelliiyle nitelemitir. Bu nedenle benzetmeye konu

olan bu sirac, fanustaki siracn kendisidir. Aaç, doulu ve batl olma-

d için, hareket ve titreimden korunmutur. Bütün bunlar, lambadan

baka bir eyde bulunmaz ve bütün bunlarn ilahi nurda dikkate aln-

mas gerekir.

Rahman’n nefesinden otuz ikinci tevhit, ‘Bil ki, Allah'tan baka ilah

yoktur
,
müminler için balanma dle:m ayetinde belirtilen öüt tevhidi

ve Allah’n tevhididir. Bilmelisin ki Allah, kendisinden bir rahmet ola-

rak, insan gaflet sahibi olarak yaram. nsan her an yaratln vesilele-

riyle gerçekletii sebepleri görmekle Allah’n birliini görmekten gafil-

dir, hâlbuki yaratln kendilerinden gerçekletii sebeplerde Haklan

‘yüzünü’ görmeyi salayan idraki yoktur. Bu idraksizlik ise, gafletin

egemen olmasndan kaynaklanr. Bu örtü, yaratln sebeplerden olu-
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tuunu zannettirir. Herhangi bir tarzda bir öüt kendisine geldiinde

ise, sebeplerin sadece Allah’tan baka ilah olmadn gösterdiini öre-

nir. Kendilerinde Hakkn yüzü olmasayd veya ilahi emrin kendisi ol-

masayd sebeplerden bir ev meydana gelmezdi. Bu tevhit, öüdün

kendisini ortadan kaldrd bir (hakikat üzerindeki bir) örtüden sonra

gerçekletii için, Allah’tan kadn-erkek müminleri örtmesini dilemeyi

gerektirdi. Çünkü örtünün ortadan kalkmasnn ya da bu kalkma esna-

snda O’nun örtünün kendisi olduunu bilmenin ve kefetmenin öyle

bir hazz vardr ki, deer takdir edilemez. Bu haz, Allah’n kuluna dö-

nük ihsanlarndan biridir.

Rahman’m nefesinden otuz üçüncü tevhit,
‘

Allah kendisinden baka

ilah olmayan, gayb ve ehadeti bilendir'
137 ayetinde belirtilen bilgi tevhi-

didir. Bu tevhit, hüviyet tevhidinin bir yönüdür. Bu tevhit, ayrma

(tefrika) yönünden Hakkn birlenmesidir. Çünkü burada Allah gayb ve

ehadeti ayrtrm, bilgi ve rahmeti birletirmitir. Böyle bir ey, sade-

ce ledünni bilgide gerçekleebilir. Ledünni bilgi sahibine fayda veren

bilgidir. Allan kulu Hzr hakknda ‘Ona katmzdan bilgi verdik™* bu-

yurdu. Kastedilen rahmet,
‘
Rahmanü’r-rahim 5139 ayetindeki rahmettir.

Sonra öyle der:
cOna katmzdan bilgi örettik'140 Bu ise,

(
gayb ve ehadeti

bilendir'
141 ayetiyle ilgilidir. Rahmeti bilmeye, bir yumuaklk ve mer-

hamet elik eder. Bu, onun nezdinden olan eydir. Lcdün dal, yatr zi-

raî ‘Ora nezdinden büyük bir ecir vermitir."
42 Böylecc onu yüccltmitir.

‘Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik."43 Allah ancak bilgiyle gönderir.

Böylece Allah, peygamberini göndermeyi ‘rahmet
1 yapmtr. Bu ise,

yumuaklkta muduluk veren bilgidir.
‘

Allah’n rahmetiyle onlara yumu-

ak davrandn."44 O halde bilgi üstün olsa bile, onun kaynaklar vardr.

En ereflisi ise, Allah katndan olandr. Çünkü rahmet ona bitimitir.

Söz konusu rahmet ise, Allah’n kendisiyle kullarndaki güçlüü kaldr-

d Nefese aittir.

Rahman’n nefesinden otuz dördüncü tevhit, ‘O Allah ki, O’ndan

baka ilah yoktur, Melik ve Kuddus’tur
5,45 ayetinde belirtilen 'niteliklerin

tevhididir’ Bu tevhit, kuatc hüviyet tevhidinin bir yönüdür. Bütün ni-

telikler, celal nitelikleri olarak O’na aittir. Çünkü tenzih nitelikleri ‘sü-

buta’ imkân vermez. Hâlbuki (varlk anlamnda) i, vardr ve sabittir.

Bu nedenle hüviyet öne alnm, nitelikler sonraya braklmtr. Öyle

ki, olumsuzlama nitelikleri gelip dinleyenin kalbinde hayret gerçekleti-
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inde, ihata özelliiyle hüviyet dinleyenin yoklua çkmasn engeller.

Yoklua ulam olsayd, öyle diyecekti: ‘Var olan bir ey yoktur.’

Çünkü o akim ve duyunun varlnn dna çkm, yoklua katlm,

hüviyet ise yokluu imkânszlatrmtr. Çünkü zamir (O), sabit bir e-

ye dönebilir. Bunu anlamalsm!

Rahman’n nefesinden otuz beinci tevhit,
cRahman O’ndan baka

ilah olmayandr, müminler sadece Allah’a tevekkül etsin’
1 *6 ayetinde belirti-

len üzüntü ve üzüntülerin ortadan kalkmas için bunlarda Allah’a dön-

me tevhididir. Çünkü insan, kendisine isabet eden skntnn varln
koruyann eliyle gerçekletiini bilir. Bu nedenle Allah, bir musibetin

ulat kimsenin ‘Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceiz
5,47

demesini övmü-

tür, Onlar, bulunduklar halde Allah’a ait iken o halden ayrlrken de

Allah’a dönerler. Öyleyse kimin varl korunur kendisinden ayrlan ey
de korunur. Böyle birinin yannda bulunanlar, belli bir vakte kadar

‘emanet’ olarak kendisinde bulunur. O halde bir bela ve sknt yoktur.

Üzüntü tevhidi, (skntlara kar) kullanlabüecek en yararl ilaçtr.

Bu konuda Allah onlar adna meydana gelecek eyi bildirerek öyle de-

mitir: ‘Onlarn üzerinde Rablcrinin rahmeti vardr.’ Rahmet ile birlik-

te ac yoktur. ‘Elif Lam Mim! Onlar, hidayete ulaanlardr.
’ 14® Onlara salt

gerçek, iki durumda olarak görünmütür: Birincisi, kendi hakknda

musibettir. Bunun nedeni, kendisine inmesidir. Bu zevk sahibi olmaya-

na ise, acsnn kalbine inmesi eklindedir. Böylelikle ondan laz alr fa-

kat iyiliinden mahrum kalr.

Rahman’n nefesinden otuz altnc tevhit, ‘Dounun ve batnn rabbi,

O’ndan baka ilah yoktur, O’nu vekil edin’
1 *9 ayetinde belirtilen vekalet

tevhididir ve hüviyet tevhidinin bir yönüdür. Bu tevhitte Allah’n insan

âlemi için yaratt bütün yararlar tahsis ettii (örenilir). Ardndan bu

hususta Allah’ vekil edinmesini insana emretti. Bunun nedeni, insan

kendisi için yaratld Rabbine ibadete yönlendirmektir. Yaratl sebe-

bi hakknda Allah ‘Ben insanlar ve cinleri bana iîmdet etsinler diye yarat-

tm’'*
0
der. Bu makam nerede, ‘Allah’n sizi halife yapt eyleri infak

edin?’IS1 ayeti nerede! Allah, mülkü kendisine ait iken, harcamay insan-

lara brakmtr. nfak emrettii ölçüde bile, Allah kendisini vekil

edinmeyi emretti. Dolaysyla iki durum arasnda bir çeliki yoktur.

Mülkiyet Allah’a, harcama kula ait! Öyle ki Allah kuluna harcamay em-
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retmi, fakat serbest brakmamtr. Harcamada da Allah’ vekil edin-

meyi emretti. Çünkü Allah insana mal sahibini memnun edecek ekilde

nerelere harcayacam göstermitir. Bu amaçla eriatlar inmi, insana

mal harcayaca yerleri belirtmitir. Bu sayede insan, basiret üzere har-

car ve infak eder. Vekilin emretmedii bir konuda arzusuyla ifak eden,

mal sahibinin malndan zayi olan ksm tazmin itmelidir. Çünkü o,

esasta müflistir ve yetkiye sahip deildir. Bu tevhit, mal sahibinin ma-

lndan (izinsiz olarak) telef ettii ksmdaki yükümlülüü üzerinden

atma imkân verir.

Bu, Kuran’da bize ulaan son tehlildir. Bütün bunlar, otuz alt ma-

kamdr ve hepsini -Kuran’a dayanarak-açkladk. Allah bunlarla kendi-

sini zikretmi, bize de kendisini onlarla zikretmeyi emretmitir. Biz de

emre uyduk. Allah’ bu tehhl ifadeleriyle zikrettiimizde, O’nun nez-

dinden bilgi örendik. Bunlarn zikredilmesi Allah’tan bize dönük bir

rahmettir. Biz üzerimize düen görevi tam olarak yerine getirdik ve ar-

tk Hakkn eline ulamtr. Allah da kavuma vaktine kadar onu bere-

ketlendirir ve emanetleri sahiplerine ulatrr. ‘Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr
'151

ONUNCU FASIL
. i

r

I

i

Havkale Zikri (La Havle ve la Kuvvete lla Billah)

Havkale zikri, ‘Allah’tan baka güç ve kudret sahibi yoktur’ (La

Havle ve la Kuvvete lik Billah) demektir. Bu, tayaca ölçüde herke-

sin zikridir. Bu zikri yapanlar derece derece olduu gibi zikrin tarznda

da derece derecedir. Kim daha çok bu zikre katlrsa, onu daha çok düs-

tur edinir. Bu zikirde kemale ulamann art, sözle zikre ara vermemek

olduu gibi hal ahidiyle de bu zikirden bkmamaktr. Bu zikri yapan-

lar, âlemdeki bütün yükümlülerdir ve bütün âlem yükümlüdür. Âlemin

bir ksm yükümlü olduu hususta mecburdur. Bu ksmdaki yükümlü-
I

lük, farz- ayn (herkesin yapmas gereken farz) ve farz- kifaye denilen

eylerdir. Farz- kifaye, bir grubun yapmasyla dierlerinden düen farz-

lardr. Âlemin bir ksm ise, yükümlülükte mecbur deildir. Bu ksma
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yükümlülük sunulmutur. Yükümlülüü kabul ederse, tad eyin

deerini bilmedii için kabul etmitir. Örnek olarak, emanet kendisine

sunulunca insann durumunu verebiliriz. nsann emaneti tamas,

kendisine bir zulüm ve tad eyin deerini bilememektir. Göklere,

yere ve dalara emanet sunulunca onu tamaktan kaçnmlar ve -neyi

tadklarnn deerini bildikleri için- korkmular, kendilerine hakszlk

yapmamlardr. '‘Fakat insanlar kendilerine zalimdir." 53 nsann dnda
yaratklardan hiç biri, kendine zulmetmekle nitelenmedi. Bu nedenle

‘Göklerin ve yerin yaratlmas’ -mertebe bakmndan- ‘insannkinden

daha büyüktür.’ Çünkü onlar, emanetin deerini insandan daha iyi bili-

yordu. Bu nedenle bilgi konumu bakmndan, insann yaratlndan

daha büyük olmu, insan gibi bilgisizlikle nitelenmemilerdir. Öte yan-

dan Allah, gelmelerini emredip de gelmediklerinde ‘zorla’ getirilecekle-

rini söylemitir. Onlar ise,
‘
itaat edici olarak geldik

" 54 demilerdir. Çünkü

onlar, emir verenin zorla getirme gücüne de sahip olduunu bilir ve bu

nedenle
‘

itaat edici olarak geldik
,,5S

demilerdir. Gelme gerçeklemi, id-

dialarnda doru olup olmadklar hususunda gönüllülükleri ihtimale

açknr. Bu sözü söyleyen Hak ise, yalan söylememiler, aksine doru

söylemilerdir. Söz vastayla söylenmise, söylediimiz durum geçerli-

dir.

Aramzdan bilgililer, ‘La havla ve la kuvvete illa billah’ dediklerin-

de, ilahi emre uymak ve balanmak amacyla söylemilerdir. Uymak

‘Ancak senden yardm dileriz
n!56 ayetinde belirtilir. Söyleyen Hak ise -ki

bu ortadan kaldrlmalar mümkün olmayan ve sebeplinin varlnn

kendilerine bal olduu sebeplerden yardm dilemedir- uyulan emir,

‘
Allah'tan yardm dileyin ve sabredin -

157
ayetinde belirtilir. Burada sabr,

£

La-havle ve la kuvvete illa billah’ ifadesiyle güçlüklere sabretmektir.

Yüz yirminci ksm sona erdi.
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YÜZYRM BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ON BRNC FASIL

el-Bedi smi

Bu isim, ibda edilen (ömeksiz yaratlan) her eye ve ilk akla yöne-

lir. lk akl, kalemdir. Bedi harflerden hemze ve onun mertebelerini,

menzillerden ise, artîn’i var eder. Nefesten kaynaklanan zati-ilahi yar-

dm ile yönelir.

Allah öyle der: ‘Göklerin ve yerin bediidir.’
15* Bunlar önceki bir ör-

nek olmadan yaratlmtr. Allah’n yaratt ilk ey kalem olan akldr.

Akl örneksiz yaratlan ve Allah’tan zuhur eden ilk edilgendir. Örneksiz

yaratlan her varlk, ibda edilen demektir. Onun yaratcs ve örneksiz

var edeni Allah’tr. Bilgi, bir ksmnn bilgi tanmnda düündüü gibi,

'bilenin tasavvuru’ demek olsayd, söz konusu yaratlm, örneksiz yara-

tlm olmazd. Çünkü o, kendisini örneksiz var edenin zihnindeki ör-

nee göre meydana gelmi, onu var eden, örnee uygun olarak yarat-

mtr. Hakkn nefsindeki örnek, bilgiyi böyle tanmlayann görüüne

göre. Hakkn nefsinde zorunlu olarak varln sürdürürdü. Öyleyse

Hak, söz konusu eyi nefsinde örneksiz var etmedi. Hâlbuki sonradan

olann bir eyi var etmesi, söz konusu eyin -kendisinin deil- benzeri-

nin zihindeki suretine göre gerçekleir. Hak ise var ettii ey için bir yer

deildir. Bu durumda sonradan olan, ömeksiz yaratan deil iken Hak

ömeksiz yaratandr. Yaratt eyin sureti (daha önceden) O’nun nef-

sinde yoktu ve onu önceden tasavvur etmemiti.
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B konu güç bir konudur, çünkü bilinenlerin bir ksm
suredenmeyi kabul ederken bir ksm kabul etmez. Bilginin tanm, ‘bi-

lineni tasavvur
5

deildir. Bilen bazen -tahayyül gücüne sahip olduu

için- tasavvur edebilirken bazen bilir, fakat örneklemesi mümkün olma-

d için tasavvur etmez. Böyle biri, dtan tasavvur eder ve fakat tasav-

vur ettii eyi bir surete dönütüremez, fakat onu bilir.

Bilmelisin ki, (örneksiz yaratma anlamndaki) ibda
5

, suretlerde ola-

bilir. Çiinkü suretler yaratl kabul eder ve dolaysyla örneksiz yarat-

maya da konu olurlar. Anlamlar, örneksiz yaratlamaz, çünkü onlar ya-

ratlmaz ve dolaysyla örneksizligi de kabul etmezler. Anlamlar, haki-

kaderi sabit olarak bilinir. Bu, gerçek anlamlar mertebesidir.

Baz sureder vardr ki, hem yaratl hem örneksizligi kabul eder-

ler. Onlarn isimleri olan kelimeler kendilerini gösterir. Böylelikle bu

sözün veya kelimenin altnda kelimenin gösterdii bir anlam olduu

söylenir. Kelimenin içerdii bu anlam ise, bir surettir. Onun ekil ve

miktar olan d varl vardr. Örnek olarak Zeyd sözünü verebiliriz.

Bu, kendisinden bir ey anlalan anlam gösteren bir kelimedir ve o an-

lam için konulmutur. Anlam, bir boyu, genilii ve boyudan olan in-

sandr. Böyle biri, bu kelime için ‘anlam
5

diye isimlendirilir ve bu anlam

yaratl kabul der. Biz ‘anlamlar
5

derken yaratl kabul etmeyen eyle-

ri kastederiz. Yaratl kabul etmeyen bir ey örnei de kabul etmez.

Baka bir ifadeyle maddi suretler ve maddi olmayan sureder örnei ka-

bul edebilir. ‘Maddi’ derken, bileii kastetmekteyim ve farkl türlerdeki

cisimlerdir bunlar. Maddi olmayan ise, kendinden baka parças olma-

yan yalnlardr. Fakat bunlar bir araya gelebilir ve birleerek -sonsuza

varncaya kadar- farkl suretler gerçekleir. Onlarn ilki, kendisi de bir

suret olsa bile, örneksiz iken kincisi örneksiz deildir. Çünkü o, ilkinin

örneine göre var olmutur, fakat o yaratlmtr. Öyleyse yaln-basit,

birincil yaratmayla örneksiz iken ikinci yaratla benzeyen yaratlyla

‘yaratlmtr .

5

Allah’n ilk yaratt, akldr. Allah onu Amâ’da, Rahman’n nefesi-

nin ilk derecesinde var etti. Bu ilk derece yaratlm insan nefesinde

hemzeye karlk gelir. Hemze, insan nefesinden oluan harflerden ör-

neksiz yaratlan ilk harftir. Akln (tümel) nefiste olduu gibi, Hem-

ze’nin de bir takm yönleri ve hükümleri vardr. Bunlardan bir tanesi
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‘

ükrederseniz
,
artrrz?159 ayetinde belirtilen ilahi yardmdr, Baka bir

ayette ise
c
iyilik yapanlar için ilave vardr’"'

0
denilir. lave iyi veya kötü-

den olabilir. Ancak ilave, asln varlndan sonra düünülebilir. Asln

miktar bilinince, ilavenin asl olduu zannedilmesin diye, ilave de ö-
renilir. lavenin en az, dördüncü dereceye kadar, asl gibidir, artk ilave

yoktur. laveye her ilave -tpk asl gibi- örnei asl olan bir eydir. Asl

akln varl iken, ilavesi nefsin varldr ve asl olan akln miktarna gö-

redir. Sonra, doa gelir, o da akln ölçüsüncedir. Sonra, heba gelir, o da

akim ölçüsüne göredir. Sonra, riim cisim meydana gelir ve o dördün-

cüdür. Ondan sonra, suretler vardr. Ayn ekilde, npk akl gibi, doal

yardm da -kendisini benimseyene göre- Elifin meddesine benzer ve

onun bir örneidir. Bu durum, bütün varlklara yaylr. Çünkü ona ge-

len ve bekasn sürdüren yardm da Haktandr. Öyleyse bir eyin sürek-

lilik sebebine ve dtaki varlnn zuhuruna ilave her ey, baka bir se-

bepten kaynaklanr.

Akl ilk var olduu için, varlktaki bütün ilahi yardmlarn sebebi-

dir. Ayn ekilde hemze de, insan nefesindeki seste meddi (uzama, yar-

dm) zorunlu klmtr ki, sonra veya önce gelmesi durumu deitir-

mez. Burada ilave, doal medde dört mertebeye ular. Her ilave, yar-

dm edilmi herkeste doal elif konumundaki asln ölçüsüne göre ger-

çekleir. Bunun örnei, 1 \ (Elif-Elif) eklindedir. Bu, Ebu Amr kraa-

tinde böyledir. Dier med ise, bn Amr ve Kisai’nin kraatine göre üç

elif, Asm’n kraatine göre Elif ve yannda üç elif, Vere ve Hamza’nm

kraatine göre dört elif eklindedir. Ayn ey, ca-e harfleri için geçerli-

dir. Bu ilahi yardm, kendisini zorunlu klandan önce ve sonra, Allah’

bilmeye göre gerçekleir. Allah’ âlem deliliyle bilmeyen kimsede yar-

dm, kulun bilmedii yönden, Allah’ bilmeden önce gelir. Böyle biri

Allah'n türlü nimetlerine girer ve onun nimeti kimin verdii hakknda

tam bir bilgisi yoktur. Âlemi Allah ile bilenin yardm ise daha sonradr.

Çünkü o, yardmndan önce Allah’ bilmi ve O’nu görmütür. Allah’a

dair bilgisi, O’nun yardmndan meydana gelmi olsa bile, bu, doal

yardmdr. Rahman’n nefesindeki yardm, kat be kat artma yoluyla ni-

mederin var edilmesidir.
‘

Allah diledii için ziyadeletirir .”61 Nitekim bu

durum, insan nefesinde kendisini zorunlu klan sebebe ulamak veya

onun yanndan çkmak amacyla, ilahi yardm ile bir harfind varln
meydana getirmek için sesin uzatlmas (eklinde tezahür eder). Söz



Fütûhât- Mekkiyye 9

konusu harf, (ilahi yardm) nimetiyle amaçlanan varlktr. Söz gelii ne-

fes Amene kelimesinden ‘m’ye veya Adem kelimesindeki
c
d’ harfine

ulamak isteyebilir. Bunu bilmelisin!

el-Bedi ismi, Ada feleinde belirlenmi burçlarn varln göster-

mek üzere, menzillerden artîn’e yönelir, çünkü onlarn kendileriyle bi-

linecei bir alamederi yoktur. Bunun için Bedi ismi, bu menzilleri söz

konusu ölçülere alamet yapmtr. Ada feleinde Ccvari’l-hunnes burç-

lar kat eder. Böylece menziller ile onlarn felei ne kadar kat ettii ö-
renilir. Bu menzillerin ve felekteki her yldzn hu Atlas içerisinde bir

yürüyüü vardr. Fakat bir ahsn ömrü, onu fark etmeye yetmez. Bize

bir Msr piramidinde ‘Olak aslanda iken yapld’ eklinde tarih düül-

düü aktarlmtr. Bu, olaktaki bir gündür. Üzerinden ne kadar za-

man geçtiine baknz! Yldzlarn yürüyüünü bilenler öyle der: ‘Sabit

yldzlar, felekte her yl bir derece kat eder.’ Bazlarndan ise, yüz sene

dedikleri aktarlmtr. Duyu onlarn intikalini ne zaman alglarsa,

cevari’l-hunnes’inkini de o zaman idrak eder.

Tekrar ilk akl ve onun Rahman’n nefesindeki yerinin insan nefe-

sindeki harflerden hemze ile bir olduu hakkndaki konumamza dö-

nüp öyle deriz: Allah melekleri yarattnda -d onlar Amâ’dn yara-

tlm akllardr- ilahi kalem onlardan yaratlm ilk eydi. Allah onu

seçmi, öne geçirmi ve bütün âlemi var etme görevini ona brakm,

onu âlemin yararlarn gözetmeyle yükümlü tutmutur. Bunu ise, akim

yükümlü olduu ve kendisini Allah’a yaklatracak ibadeti yapt. Öyley-

se akl, ancak bunu düünür. Allah akl basit yaratt ki, habersiz kalma-

sn, uyumasn ve unutmasn! O halde akl, yaratlm varlklarn en haf-

zals ve -Allah bilinenlerin türlerini örettiinde- en iyi örenendir.

Akl bütün bilinenleri deime ve tahriften korunmu Levha’ya bir bir

yazmtr. Yazd eylerden birisi de, ‘deime bilgisi’dir. Baka bir ifa-

deyle bakalama ve dönüme âleminde neyin deieceini ve tahrif

olacan da yazmtr. Öyleyse bu levha, deime kabul etmeksizin, Al-

lah'n bilgisinin suretine göredir. Allah ald böyle görevlendirince, ona

isimlerinden Müdebbir vc Mufassl isimlerinin (özelliini) vermitir.

Böylece o, düünmeden ve bir ön fikir olmakszn, tafsil ve tedbir eder.

Bunun insandaki karl, fikir gücü ve tefekkürdür. Yalnz düündü-

ünde bir hükme vard gibi bakasyla birlikte düündüünde baka

bir hükme ular. Bakasyla birlikte düünmeye beer âleminde ‘istiare’
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denilir. Allah Teala peygamberine ‘lerde onlarla istiare et, karar verin-

ce tevekkül et
mz

diye emretti. Öyleyse akim vilayetini yönetmesi, ksm-

lara ayrlr. Bu tedbir, ister tek bana ister istiare yoluyla ortaklkla

gerçeklesin, ayndr. stiareyi zorunlu klan sebep, Hakkn her varlkta

özel bir yönünün bulunmasdr. Söz konusu yön, sadece o varla öz-

güdür ve bakasna ait deildir. Hak ona beürli bir konuda derece ba-

kmndan kendisinden üstün birisine ilham etmedii bir bilgi ilham

edebilir. Örnek olarak Âdem’e isimlerin öretilmesini verebiliriz. Hâl-

buki Mele-i ala Allah katnda Âdem’den üstündü. Buna ramen
Âdem’de onlarda bulunmayan bir bilgi vard. Bu kitapta meleklerin

arasndan Melc-i ala’nn en üstün insandan bile üstün olduu hakknda

delil zikretmitik. Bu delili bana rüyada Hz. Peygamber söylemiti. Rü-

yadan önceyse, bütünüyle bu görüe varm deildim. Durum böyle

olunca, bazen yönetici ve tafsil edici olmas yönünden akl, fikri kul-

lanmadan âlemde ortaya koyduu baz ilerde yalnz hareket eder, çün-

kü o, ‘fikir ehli’ deildir. Bazen yönetmesinde baka bir akl kendisine

ortaktr. Örnek olarak, bir sonraki bölümde -Allah izin verirse- zikrede-

ceimiz tümel nefsi verebiliriz. Böyle bir durumun nedeni, yaratl

âleminde istiarenin paydr. Bunun nedeni ise, ulhiyete hakkn ver-

mektir. Çünkü akl, Allah’n her varlkta özel bir yönü bulunduunu bi-

lir. Allah dier yönlerden bakasna vermedii diledii bir eyi o yön-

den o varla ilham edebilir. Bu yönden her varlk -bir sebep vastasyla

bile olsa- Allah’a muhtaçtr.

öyle denilebilir: Allah ona yaratklar hakkndaki bilgisini öretti.

Nitekim Allah akl’a ‘Kyamete dek yaratklarm hakkndaki bilgimi yaz’

demitir.

Buna iki ekilde cevap verilebilir: Birincisi udur: lk akl gerçekle-

ecek eyleri bilse bile varlkta kendisine öretilen ilerden birisi de yö-

netimde bakasyla ortaklk ve istiaredir. Allah’n yaratklarnda mey-

dana gelecek eyleri bildiini büiyoruz. Fakat Allah ‘Sizi snayalm ki, ö-

renelim
5,63 buyurdu. Allah’tan daha iyi bilen yok iken Allah kendisi hak-

knda böyle bir ifade kullanmtr, ikinci cevap tarz u olabilir: Biz Al-

lah’n her varlkta o varla özgü bir yönünün bulunduunu örendik.

O yön, yaratma ile nitelenmez. Allah Kalem’e ‘Yaratklarm hakkndaki

bilgimi yaz’ demitir. Hâlbuki ona ‘her varla özgü özel yönden bilgi-

mi yaz’ demedi. Binaenaleyh Allah bazen bir sebep vastasyla verebile-
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cei gibi -ki sebep Kalem’in Allah’n yaratklar hakkmdaki bilgisinden

yazd eydir- ayn zamanda bir sebep olmakszn verebilir. Bu ise, bu

yönden verdii bilgidir. Hakkn bu yönden verdiini, sebepler ve yara-

tlm olan bilemez. Öyleyse bu yönden gelen bilginin örenilmesi için,

Allah akla istiareyi emretti. Böylece yönetim iinde istiarede bulundu-

u kimse, özel yönden Allah’tan örendii bilgiyi verir. Söz konusu

yönün bilgisini akl yazmad gibi yaratklarnda da gerçeklemi de-

ildir. Bu nedenle Allah peygamberine *Karar verince, tevekkül et
’164

bu-

yurur. Yani istiarede görü birliine vardnz veya -onlardan farkl

olarak- senin karara vardn eyi uygularken, Allah’a tevekkül et! ‘Al-

lah’a tevekkül et
’ 165

ayeti, böyle bir durumda fiil gerçeklemezden önce-

dir. Çünkü niyet, fiili önceler. Bu balamda peygambere ‘Allah’a tevek-

kül et’ diye emredildi. Çünkü o, fiil gerçeklemezden önce, Allah’n ila-

hi-özel yönden kendisine neyi ilham edeceini bilemez. Söz konusu

özel yön, yaratln dndadr ve ilahi emirdir. Çünkü yaratma ve emir

Allah’a aittir. Bu yönden meydana gelen ‘emir’, bunun dnda meydana

gelen ise ‘yaratmadr.’

Yldzlarn hareketlerinde de emir, akar. Böylece felek derecesinde

her yldz, ayn derecede baka bir veya daha fazla yldz kendisine ortak

olduunda veremeyecei bir hükmü tek bana verebilir. Onlarn bir

araya gelmesi de istiareye benzer. Bir araya gelmemeleri ise, her birine

özgü özel yönün durumuna benzer. Öyleyse toplamdan tek bana ol-

maktan gerçeklemeyen bir durum ortaya çkar. Allah her göe emrini

vahyetti. Bu, her birine özgü olan ve olmayan emirdir. Her birine özgü

olmayan, toplamdan meydana gelir ve her göe özgü olandan farkldr.

Sonra, toplamda farkl haller vardr. Bu durumda ise, hallerin farkll-

ndan meydana gelen ey, meydana gelir. Burada bitimelerdeki haller,

bize göre, niyetlere benzer. Herkes, kendi amaç ve düüncesine göre

konuur. ‘De ki, hepsi kendi tarzna göre amel eder
7166

Sonra, emir, insan nefesine iner. Bu durumda bir harfin yalnz ba-

na olan hükmü, baka bir harf ile birletiindeki hükümden farkldr.

Kaf harfi tek bana (k) koruma emrine iaret eder (ki, koru). Lam ile

bir araya geldiinde ise, ‘kul’ (söyle) diye isimlendirilen bir suret mey-

dana gelir. Bu durumda kaf harfi konumay emretme anlam kazanr.

Hâlbuki koruma anlam fade ederken bu emirle bir ilgisi yoktu. Mim
harfiyle bir araya gelince, kum (kalk) kelimesi ortaya çkar ve kaf ‘ayaa
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kalk’ enirine dönüür. Bir kelimeyi ortaya çkartmak için bitiik harfler-

den veya kelimeleri ortaya çkartmak için ayrk harflerden bir araya ge-

tirilenlerin hepsi böyledir. Bu durumda, bir takm durumlar ortaya ç-

kar. Efendi kölesine ‘kul’ (söyle) der, onda söz meydana gelir. Efendi

kölesine 'kum' (kalk) der oda kalkar. Bu durumda bir araya gelen keli-

melerden ayaa kalkma diye isimlendirilen bir hareket gerçekleir. Var

olanlar da Rahmann nefesinde meydana gelir ve kelimelerin varlklar

ortaya çkar.
cÂIem’ denilen budur. Öyleyse kelime Rahman’n nefesin-

de ortaya çkmtr. Alem ise, Amâ’Ha ortaya çkmtr Alem, (Rah-

man’a ait) nefese ait olmas yönünden ‘kelime’ ve emir diye isimlendiri-

lirken Amâ’da bulunuu yönünden kevn, halk, zuhur ve dta zuhur di-

ye isimlendirilir. Öyleyse âlem, kün (ol) sözüyle meydana gelmitir.

Çünkü bu söz, varlk bir bildiren bir kelimedir ve bütün ilahi emirlerin

yerine geçmitir. Nitekim fiil ölçülerinde de Fe, Ayn ve Lam (feale, fiil)

bütün ölçülerin ve isim ve fiillerden ölçülenlerin yerini alr. Öyleyse

‘feale (yapt)’ kelimenin vezin harfleri olduu gibi varln vezni ve öl-

çüsüdür. Öyleyse ‘kün’
167

(ol) sözü, de, kalk, al, anlat gibi bütün emirle-

rin yerine geçmitir. Ayn zamanda çk, gir, yakla gibi emrin gerçekle-

tii bütün ifadelerin de yerini almtr. Böylece ‘kün (ol)’ -emir ayaa

kalkma ise, ayaa kalkma, emir oturma ise oturma anlam kazamr. Bü-

tün fiiller için ayn ey geçerlidir. Böylece kelime nefeste meydana ge-

lirken âlem de bir ölçüyle göre Amâ’da meydana gelir.

Burada bir ba vardr. Bu ba, tedbirin tek bana ve istiare ile

âlemde meydana getirdii türlerdedir. Tek bama gerçeklqene gelirsek,

bu, tedbir eden üzerinde iki ilahi isim veya düünce sahiplerinde iki dü-

üncenin hüküm sahibi olmasdr. Bunun ilahi âlemdeki karl, te-

reddüttür. Tedbir eden, bu ve benzeri hallerde yedi ilahi isimden birisi-

nin hükmü altndadr. Bu isimler, nefiste ve onda meydana gelen keli-

meler üzerinde hüküm sahibidir. Bunlar, el-Cami, en-Nafi, el-Asm -ki

koruyan demektir-, es-Seri’ (hzl olan) ve es-Settar (örten) isimleridir.

Bu be isim, âlemde kulluk makamm ortaya çkartan isimlerdir, el-

Basir ve el-Bari isimleri ise, el-Cami isminde hürriyet makamn gerçek-

letiren isimlerdir. Bu isimden, fazilet sahiplerine yardm bu isimden

gerçekleir. Onlar, güzel ahlaka srarla devam edenlerdir. Bu isimden

hareketle peygamber ‘Güzel ahlak tamamlamak üzere gönderildim’

demitir. Ayn zamanda el-Cami ismi, cem’ ve vücud (birlik ve vecd).



Fütûhât- Mekkiyye 9

korunanlara ve suç ileyenleri balayanlara yardm eder. Onlar, el-

Muntakim ve el-Muakib isimlerinin kendilerinden talep ettii cezalan-

drmay sahiplerinden uzaklatrrlar. Öyleyse el-Cami ismi, güven ve-

ren isimdir. Bu durum ‘Ey kendilerine hakszlk yapan kullarm! Allah'n

rahmetinden ümit kesmeyin
5168

ayetinde belirtilir. Bu ismin fiili, her za-

man kulluk makamnda bulunan kimsede meydana gelir.

en-Nafi ise, farkl mertebelerine göre Allah’ bilenlere yardm mey-

dana gelir. Onlarn arasnda en çok yardm, ruhlar bilenlere yaplr. Bu

durum ‘Sana emrimizden bir ruh indirdik, kitap ve iman nedir bilmezdin
’169

ayetinde belirtilir. Yani onu hidayet yaptk. Bu isim, kerem sahip-

lerinden özellikle cömertlere yardm eder. Onlar, verilene yarar salaya-

cak bütün hususlarda, ‘istenmeden’ cömertçe verenlerdir ki, vermeye

özgüdür. Bu isim, Allah’n kulluk ve ubudiyet makamlarna yerletirdi-

i kimselere yardm eder. Çünkü Allah adamlar iki haldedir; ya kulluk

veya hürriyet! Bu kitapta kulluk ve hürriyet makamlar bölümü geçmi-

ti.

el-Vaki, Allah'n emrinden koruyan demektir. Bu isim, sddîklara,

sr sahiplerine, -bir tartma yapmakszn- Allah ehlinin meclislerinde

faydal bilgileri ortaya çkartmak üzere teorik güçleriyle ve fikirleriyle

hareket edenlere yardm eder. Ayn zamanda kulluk makamnn sahiple-

rine ve Allah ile yetinenlere vardm eder. Onlar, kölenin efendisine te-

vekkül ettii gibi -yoksa oulun babasna, ölünün ykaycsna, ücretli-

nin i sahibine veya vekil yapann vekil edindii kimseye tevekkülü gibi

deil- Allah’a tevekkül edenlerdir.

es-Seri, el-Vaki ismine benzer. Bu benzerlik, onun da bu özel te-

vekkül sahiplerine yardm etmesiyle ilgilidir. Bu isim, kulluk makamn-

da bulunan ve infak edenlere yardm eder. Bu durum, ‘

Her neyi 1n/ak

ederseniz, yenisini yerine koyar
’ 170 ayetinde belirtilir. Bu isim, fena ehli

için beka ehline yardm eder. O’ndan alr ve O’na yönelirler.

es-Scttar, el-Gaffar, el-Gafir vc el-Gafr isimleridir. Bu isim, yar-

dm ederken kula ve tevekkül edenlere yardm eden es-Seri ve el-Vaki

isimlerine benzer. Bu isim, kazananlara, Allah’a dayanmakla birlikte se-

bepleri benimseyenlere yardm eder. Onlar, Allah’a dayansalar bile,

zahirlerinde Allah ile yetinmezler. Sebebe balanan herkes içii durum

büyledir. Bununla birlikte o, tevekkül edenlerden olabilir. Öyleyse her
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tevekkül edenin dnda ‘Allah ile yetinmek’ ortaya çkmaz. Bu isim,

menzil ve münazele (Hakkn tenezzülü ve kulun miracnn bir yerde

bulumas) sahiplerine yardm eder. Bu kitapta -Allah izin verirse- daha

sonra gelecek iki yüz bölümleri vardr.

el-Bari, zeki mühendislere yardm eder. Onlar, çkarsama yapan,

sanatlar üreten, garip-bilinmez ekilleri ortaya koyanlardr ve bu isim-

den yardm alrlar. Bu isim, ayn zamanda, ölçülü güzel resim çizenlere

yardm eder. Bu konuda garip bir duruma Anadolu ehirlerinden Kon-

ya’da bir ressamda tank olmutuk. Onu snam ve kendisine bilmedii

‘sanatta doru tahayyül* öretmitik. Bir gün fark edilmeyen bir eksiklik

brakt bir bldrcn resmi çizdi ve resim ölçüsüne göre deerlendir-

memiz için bize getirdi. Resim, bldrcnn cismi ölçüünce, büyük bir

tabaa çizilmiti. Yanmzda bir ahin vard. ahini elinde tutan onu b-

raktnda, ahin tüylerinin rengi ve ekliyle bldrcn zannettii resmi

ayaklaryla dürttü. Orada bulunanlar sanatn güzellii karsnda hayrete

dümütü. Ressam bana ‘Resim hakknda ne dersin?’ diye sordu. Ben

de ‘Gayet güzel, fakat gizli bir kusuru var’ dedim. Meerse aralarndaki

konumada o kusuru oradakilere söylemiti. Bana TSfedir kusuru? Ölçü-

leri doru’ deyince ben de öyle dedim: ‘ki ayandaki uzunluk, resmin

ölçüsüne göre, bir buday geniliinde olmalyd.* Kalkt, bam öptü

ve ‘seni denemek için kad yapmtm’ dedi. Orada bulunanlar da

kendisini dorulad ve bunu bana göstermezden önce kendilerine söy-

lediini belirttiler. Ben de ahinin bldrcna saldrmasna ve onu yaka-

lama isteine amtm. Bu isim, bir snrlama olmakszn infak edenle-

re deil, özellikle yoksulluk dönemlerinde olmak üzere, cömertiere yar-

dm eder. Bu isim, adamlardan hürriyet makamna yerletirilenlere ba-

kar ve kulluk makamna yerletirilenler aracnda yardm ilikisi yoktur.

el-Basir, hürriyet ve kulluk (zorunlu kulluk anlamnda ubûdet) eh-

line yardm eder. Hürriyet ehline yardm daha çok ve onlara bak
güçlüdür. el-Basir ve el-Bari ismi, fesahat ve ibare ehline yardm eder.

Kuran’n aciz brakma özellii (bilgisi), kelamn inceliinin ve nazmnn

güzellii bu iki isme aittir. Basir, ayn zamanda menzil ve münazele sa-

hiplerine basiretleri hususunda yardm eder. Onlar, söz konusu menzil-

leri kazanmak üzere çalanlardr. Onlar, çalmadan, ‘ayaklarnn altn-

dan’ inayet yoluyla kendilerine ulatrlan eyleri yiyenlerdir. Çünkü bu

makam sahipleri ikiye ayrlr: Bir grubuna menziller çalma ve gayret
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yoluyla inerken bir grubuna çalma ve önceden yaplm bir amel ol-

makszn inayet yoluyla iner. Bu isim, tefrika ehline yardm eder. Onlar,

zahirde istidatlaryla mazharlarm neyi verdiini ayrt edenlerdir. Bu, ga-

rip bir makamdr ve tefrika ehlinin çou onu bilemez. Tefrika ehlinin

bilgisinin büyük ksm, ilahi isimlerin anlamlarm -zata delil olmalar

yönünden deil- kendi özel anlamlar yönünden bilmekle ilgilidir. Bu

ise, bu isimlerin verisini snrlamak olduu gibi onu verdikleri kimseleri

de snrlamak demektir. Keif yoluyla gördüümüze göre bu konuda

âlem, daha fazla olmamak üzere, bindir. Zevk yoluyla gördüümüz ve

adm adm takip ettiimiz, bazen bizim kendilerini bazen onlarn bizi

geçtii -ki iki mertebede onlar bizi geçmitir; iki mertebe nikah ve ku-

kular mertebesidir- âlem ise, on alt alimdir. Âlemin dier ksmm ise,

zevk olarak deil, kef ve bildirme yoluyla örendik. lahi yardmlar hu-

susunda bütün bu zikrettiimiz hususlara Allah ehlinin geneliyle birlik-

te ‘zevk’ yoluyla girdik. Bir ilahi isimde ise onlardan ayrldk. Bu isim

el-Ahir ismidir. Ondan ‘bakanl’ aldk ve ‘Yaklaanlardan ise, ravh ve

rayhandr”7' ayetinde belirtilen Hakka yakn kimselerin ulat Allah’n

verdii rahad elde ettik.

Bu yola girdiimde, be yüz seksen senesinde nikah mertebesinde

ksa bir süre safa elidiyle bu makamlara ulatk. Kuku mertebesine ise,

artlardaki ihlalleri nedeniyle, kahr ve galebe (hal sahipleri) ehli olan

kimselerle birlikte girdim. Bu artlar, Allah’ bilenlere kar alnan söz-

lerdir. Bir ksmmz sözünü bozmu iken, bir ksmmz yerine getirir.

Biz -Allah’a hamd olsun- sözü yerine getirenlerden olduk. Bunlar, garip

bilgiler ve yüce zevklerdir. Onlardan bir grupla Marip’te, bir grupla

skenderiye’de, bir adamla am’da, bir adamla Sivas’ta karlatk. So-

nuncusu, bu makamda biraz eksii oan biriydi. Onu bize anlatnca, ek-

sikliini tamamladk ve ksa sürede kemale erdi. O, aslen Sivash deil,

misafir idi. Kendisi Ahlad idi. Bu ilahi isimlerin hükmü altndaki her

grubun üç mertebede ayrcal vardr: Üst mertebe, orta mertebe ve

aa mertebe. Baka bir mertebe ise, ortak mertebedir. Yönetici akllar,

kendilerine düünceler gelirken bu üç mertebeden birisinde veya kart

ya da yakn anlaml isimlerden (birisinde) bulunurlar. Kart isimler

Dar-Nati, Muz-Müzil, Muhyi-Mümit isimlen iken, yakn anlaml isim-

ler Kebir-Azim, Aiim-Habir gibi emir ve halk âleminde hükümleri ce-
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reyan eden isimlerdir. Allah izin verirse, bütün bu isimlerin âlemde gö-

züken hükümlerinden söz edeceiz.

Zikrettiimiz hususun ayrntsna gelirsek öyle deriz: Öncelikle

belirtmeliyiz ki, sözü edilen tabakalardan her biri, Allah ehlinden özel-

likle ‘nefes ehli’ olanlardr. el-Müdebbir, nefesler âlemindendir ve her-

hangi bir ara durumdaki bir eyi uygulamak istediinde, bu uygulama

iki hükmü gerektirir -hâlbuki emir tektir.- Çünkü Cami, Nafi, Basir ve

yoksulluk annda cömertlii söyleyenler, iki hükümden daha kolayma

bakarlar ve o konuda kolaya göre hüküm verirler. Allah’ bilenler de,

tevhidi iki hüküm arasnda kabul eder ve bu iki hükümden daha kola-

yyla hüküm verirler. Seri, Vaki, Gafir isimleri ise, bu konuda tahkik

yolunu tutarlar ve her hükme hakkn verirler, belirli bir yöne riayet

etmezler. Böyle hüküm verenler ise, Allah ehlinden kemale ermi olan-

lardr. ki hükümden birisi berzah mertebesinden, dieri süfli âlemden

olabilir. Bu durumda Cami, Nafi ve Basir isimleri güçlüü kaldracak

ekilde hüküm verir. Ancak Basir ismi ile cömertlik ehli, tevhidi iki hü-

küm arasmda kabul ederler ki, ortaklk kalksn. Yedi ismin dierleri ve

bu üç ismin tabakalarnn dndaki bütün tabakalar ise, itidal yolunu

tutarak mertebelerinin gereine göre haklar yerine getirirler. Birinci

berzah hükmünün örnei. Hakkn duyunun idrak ettii surette görül-

mesidir. Böyle hir durumda muhakkikler, ilahla hakkn verdikleri gi-

bi Hakkn bu suret ile kendisinde ortaya çkt mertebeye de hakkn
verirler. Dier grup ise. Hakka dair ‘suret

5 hüküm vererek öyle der:

‘Hak sureti kabul edecek bir hakikate sahip olmasayd, o suretle gö-

zükmesi doru olmazd. Çünkü tecelli vaktinde O’ndan bakas yoktur.’

Tevhidi iki hüküm arasmda kabul edenler ise. Hakkn kendiliinde bu-

lunduu halde olduunu söyler. Söz konusu suret ise, Hak ile zuhur

etmitir, Hak onunla zuhur etmi deildir. Onlar, tevhidi Hak ile suret

arasndaki ‘ayrc’ ayarlar. Ayn ey, ikinci durumda geçerlidir. ikinci

durumda bunun örnei, bütün varolanlar görürken ‘Allah’tan bakasn
görmedim3

diyene olan tecellidir. Bu kii, suretlerin berzahta doa âle-

minden -ki duyulur olandr- ortaya çkmas bakmndan bu sözü söyle-

mitir. Burada da hüküm ifade ettiimiz gibidir.

Emir berzah mertebesindeki bir hüküm ile yüce bir suret arasnda

gerçeklemi olabilir. Örnek olarak. Hakk melek suretinde görmeyi ve-

rebiliriz. Cami, Basir ve Nafi isimleri, tebihin gerçekletii hususta
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güçlüü kaldrr ve iki hükümden birisine hakkn verirler. Bu ise,

(Hakkn) izzet yönüne bakan hükümdür. lahi cömerdik sahipleri ise

tevhidi dikkate alr ve -güçlük ortadan kalkmakla birlikte- onu izhar

ederler. Tevhit
‘
O’nun benzeri bir ey yoktur

’ 172
ifadesidir. Güçlüü kald-

ran, ayetin devamndaki ‘Duyan ve görendir
nn

ifadesidir.

Dier mertebe udur: ki ilahi emir, iki farkl surette ortaya çkabi-

lir ve her ikisi de berzah mertebesinden olabilir. Bu konuda ilahi hü-

küm, berzahta Hakkn suretini ve melein suretini söz gelii Musa ve

Hann’nki gibi insan bir surette görme eklinde ortaya çkar. Ya da

Hak, berzah âlemindeki bir rüyada iki ahs suretinde görülür. Örnek

olarak Hakk ayn anda bir genç ve yal suretinde görmeyi verebiliriz.

Burada (gören için) onlarn Hak olduunda ve O’ndan baka olmad-

nda kuku yoktur. Allah’ bilenlerin ve ilahi cömerdie mazhar olan-

larn bilgisi, böyle bir vakada bunun Hakkn tecelli ettii surete dönük

ilahi bir yardm olduu hükmünü verir. lahi cömerdie mazhar olanlar

ve Basr isminden kaynaklanan ilahi bilgiden daha çok nasiplenen er-

demliler ise, ‘O’nun benzeri bir ey yoktur 5174 ayetinden harekede, Hakk
bu suretten tenzih ederler. Onlar, sureti kendisine layk ekilde tevil

eder. Dier ilahi isimlerin (mazhar olan) Allah ehlinin snflar ise.

Hakk kendisine layk ekilde Hak olarak, sureti de kendisine layk suret

olarak brakrlar ki, bence dc dorusu budur!

Dier bir mertebe ise, nebilerden birisinin -söz gelii Allah’n ruhu

ve kelimesi sa gibi- Allah’n kelimesi olmak bakmndan Hak, O’nun

ruhu olmas bakmndan melek eklinde gözükmesidir. Allah’ bilenlere

ve ilahi cömerdie mazhar olanlar, melei peygambere katarken Hakk
söz konusu suretten tenzih ederler. Bilgide derinleenler ise -ki onlar

daha fazlay elde edenlerdir ve ilahi cömerdik ehli kendilerine katlr-

öyle der: ‘lahi mertebe surederi âlemden daha iyi kabul eder.
5

Böyle-

likle peygamberin suretini Hakka katar ve melein suretini bulunduu

hal üzere brakp onu tevil etmezler. Bu durum, bilhassa sa’da böyle-

dir. Çünkü melek onun annesine sa’y verirken yakkl bir erkek ek-

linde gözükmütü. el-Basir ismi ise, böyle bir durumda kendisini tenzih

etmek amacyla Hakkn suretini düürür. Geride kalan ise, bulunduu

hal üzere kalr.
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Baka bir mertebe, meleklerden birinin duyulur bir surette gözü-

küp Hakkn makamnda iken ‘Ben Hakkm’ demesidir. Söz gelii Hz.

Musa aaçtan ‘Ben Allah olanm, benden baka Hah yoktur’
175 hitabn

duymutu. Böyle bir durumda ârif-alimler ve ilahi cömertliin mazhar-

lar, duyulur suretin melek olduunu, Hakkn makammdayken de ‘Hak’

olduunu kabul ederler. Onlarn içinden daha çok bilgi edinen ve ilahi

cömertliin mazhar olan kimseler ise, bu hükümde onlara katlr. Ayn
zamanda onlar, Hakka dair ‘meleklik’ hükmü verirler. el-Basir ismi,

kendi hükmüyle Hakk (melek olmaktan) tenzih eder. Bunun nedeni,

bu hükme tebihin katmasdr. Geride kalan, bulunduu hal üzere ka-

lr. Allah ehlinin tümü öyle der: Hak suretlere girmeyi kabul ettiine

göre, suretlerin bu konuda iddiada bulunarak ‘Ben Hakkm’ demeleri

yadrganamaz. Bu konuda itimat edilecek ilke, eriat yönünden -akl

yönünden deil- Hakka hakknn verilmesi olduu kadar duyuya ve me-

lee hakknn verilmesidir. Bununla birlikte muhakkik olmayanlarda

tevhidin -ortaklk korkusu nedeniyle- iki hüküm arasnda bulunmas ge-

rekir. Muhakkik ise bu korkuya önem vermez, çünkü o ne olduunu bi-

lir.

Baka bir mertebe udur: ki suretten biri ulvi, dieri berzah mer-

tebesinden olabilir. Bu durumda üç isim, Cami, Naf ve Basir isimleri

berzah ve dier suretlerdeki güçlüü kaldrr ve her surete hakkm verir.

Bilmelisin ki, bütün bu zikrettiklerimiz, eyada akln hükmüdür. Akl
bazen suretlere güçlüü, bazen kolayl, bazen her birine kendi hakkn
verir. Bu durumda her hükümde Hakkn kendisine olan tecellisine göre

bulunur. Bunun ilahi mertebede veya doada veya ccm-fark, fena-beka,

sekr-sahv, gaybet-huzur mahv-ispat gibi bu ikisinden bileen eylerde

olmas durumu deitirmez.

Bu konuda iin gerçei udur: Bilmelisin ki, (varlk anlamnda) i
ve emir, Hak ve halk olmak üzere iki ksmdr. Hak, sürekli ve daima

srf varlk iken (halk) sürekli ve daimi olarak srfimkândr. Bir de sürek-

li ve daimi olarak srf yokluk vardr. Srf varlk, ezelde ve ebedde, yok-

luu kabul etmez. Srf yokluk ise, ezelde ve ebedde varl kabul etmez.

Srf imkan, ezelde ve ebedde bir nedenle yokluu bir nedenle varl
kabul eder. Srf varlk Allah, srf yokluk imkânsz, srf imkân ise, âlem-

dir. Âlemin yeri, srf varlk ile srf yokluk arasnda bulunur. Yoklua

bakan yönüyle yokluu, varla bakan yönüyle varl kabul eder. Bir
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ksm, karanlk -ki doadr- bir yönü de ktr. Bu ise, mümküne varl
veren Rahman’n nefesidir. Âlem tayan ve tanandr. Tayan olmas

yönünden cisim, suret ve faildir. Taman olmas yönünden ise, ruh,

mana ve edilgendir. Hayali veya duyulur veya manevi bütün suretler,

kendi makamna ve haline uygun bir tarzda, Hak tarafndan düzenlenir

ve itidale kavuturulur. Tesviye ve düzenleme, terkipten, yani kendisini

tayan dört unsurdan öncedir. Rab onu söz, el, iki el, eller vastasyla

diledii ekilde düzenler. Bu dört unsurun dnda baka bir ey yoktur.

Çünkü varlk dört üzerine kuruludur. Bir eyin itidali, onun hazrlan-

mas ve terkibe ve tanmaya istidat kazanmasdr. Ardndan Rahman

onu teslim alr, nefesini kendisine yöneltir. Bu ise ‘Kendisini düzenledi-

imde, ruhumdan üfledim
'’176

ayetinde belirtilen ‘Hakkn ruhudur.’ Ayn
zamanda bu, suretin kabul ettii nefesin ta kendisidir.

Suretlerin kabulleri, istidada göre deiir: Unsurdan olumu sure-

tin üfleme esnasnda ‘fitili
5 tutuur ve bu tutuma esnasnda ‘hayvan

5

di-

ye isimlendirilir. Tutuma olmaz ve duyuyla alglanan bir hareket gözü-

kürse -unsur kaynakl ise- ‘bitki
5

diye isimlendirilir. Duyuda tutuma

veya hareketi gözükmezse, -unsur kaynakl ise- maden veya donuk diye

isimlendirilir. Suret felein hareketinin edilgeni ise ‘rükün
5

diye isim-

lendirilir. Bunlar dört mertebeye ayrlr. Bu rükünlerden düzenlenmi

ve itidal halinde bir suret ortaya çkar ve gök diye isimlendirilir. O da

yedi tabakadr. Rahman nefesini bu surederc yöneltir ve duyunun fark

edemedii fakat iman ve nefsin inkâr edemeyecei ekilde, hayat bulur-

lar. Bu nedenle tutumaya konu olmazlar. Göklerde tutumay kabul

eden her mevzi ‘necm
5

diye isimlendirilir. Yldzlar ortaya çkar, onlar

ile felekler harekete geçer. Bunlar, tutuan ksmlaryla hayvan gibi, ha-

reketli ksmlaryla ise bitkiler gibidir. Suret, bir manevi hareket, ameli

güç ve (Rahman’a ait) nefesin yönelmesinden meydana gelirse, tüm ci-

sim, ar, kürsü, felek, burçlar felei, menziller felei diye isimlendirilir.

Rahman nefesini onlara yöneltir. Onlarn içinden tutuma özelliine

sahip olanlar, yldzlar (nücûm) diye isimlendirilir. Bunlarn gökteki

durumu, insann yüzündeki göz bebei gibidir. Tutumay kabul etme-

yen ise felek diye isimlendirilir.

Suret akli bir suret ise soyut bir akldan zatî bir yolla çkar. Bu su-

ret, istidadyla tayaca eyi talep eder. Rahman ise düzenlendii bu

esnada ona nefesini yönlendirir. Bu nefesle tutuan ksm, bilgi nuru,
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hareketli olan ve tutumayan ise amel diye isimlendirilir. Bu iki gücü

tayan zat ise ‘nefs’ diye isimlendirilir. Suret ilahi ise, ya toplaycdr -ki

bu insannkidir- ya da toplayc deildir. Toplayc olmayan ise akim su-

retidir. Rab akli sureti emriyle ve insann suretini iki eliyle tasvir etti-

inde, Rahman nefesiyle ona yönelir ve her ikisine ‘emrinden bir ruh’

üfler. Akln sureti, bu üflemeyle kyamet gününe kadar âlemdeki bilgi-

lerin hepsini tar. Allah onlar âlemin varlnn asl yapm, imkân var-

lnda ilk olmay ona tahsis etmitir. ki el ile yaratlm ilk insann su-

reti ise, bu üflemede ilahi isimlerin bilgisini üstlenir. Onlar akln sureti

yüklenmemi ti. Böylelikle insan Hakkn suretine göre ortaya çkar ve

nefesin hükmü biter. Çünkü Hakkn suretinden daha mükemmeli yok-

tur. Ardndan âlem döner ve imkân varl, k ile karanlk, doa ile

ruh, gayb ile ehadet, örtünme ile aça çkma arasnda ortaya çkar.

Bütün bu zikrettiklerimiz arasnda srf varla dönen ey, k ve ruh

iken srf yoklua ait olan ise, karanlk ve cisimdir. Bunlarn toplam ile

de suret meydana gelir. Artk Rahman’n nefesi yönünden âleme bakar-

san ‘Allah’tan baka deildir’ dersin; düzenlenmesi ve itidale kavumas

yönünden bakarsan ‘yaratlm’ dersin. ‘Sen atmadn ’177 -yaratlm olman

bakmndan-, ‘Attnda,m -Hak olman yönünden- ‘

Fakat Allah att .’179

Çünkü o, Haktr. Bütün âlem, (Rahman’a ait) nefes ile teneffüs sahibi

olmu ve Nefes onu izhar etmitir. O Hak için bâtn, yaratlm için

zâhirdir. Hakkn bâtn yaratlmn zahiriyken halkn bâtn Hakkn

zahiridir. Her ikisiyle birlikte, âlem var olmutur. Toplam terk edildi-

inde, Hak ve halk denilir. Hak srf varla, halk ise (yaratlm) srf

imkâna aittir. O halde âlemden yok olan ve kaybolan ey, yokluk yönü-

nü takip eden ksmdr. Geride kalan ve yokluu mümkün olmayan k-

sm ise, varlk yönünü takip eden eylerdir. Her iki durum, sürekli

âlemde hükümrandr. O halde yaratl, dünya ve ahrette her nefes yeni-

lenir. Baka bir ifadeyle Rahman’n nefesinin yönelmesi, süreklidir.

Doa ise bu nefes nedeniyle sürekli yeni surederle olumaktadr ki, ilahi

emir ilevsiz kalmasn! Binaenaleyh ilevsizlik, mümkün deildir. O
halde baz suretler oluurken bazlar nefesi kabul eden istidadara göre

ortaya çkar. Alemin ömeksiz yaratlnda mümkün olan yönü sana

açkladm. ‘
Allah doruyu söyler ve doruya ulatrr .’180
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ONKNC FASIL

el-Bais ismi

ei-Bais korunmu levha’y var etmeye yönelir. Korunmu levha,

tümel nefs ve tam itidale kavutuktan sonra düzenlenmi suredere ken-

disinden üflenen ruhtur. Allah, bu üfleme vastasyla onlara diledii su-

retleri verir. Bu durum ‘Diledii her surette’"" ayetinde belirtilir. el-Bais,

harflerden W ile zamir olan ‘h’yi (hu) var etmeye yönelir. Belirlenmi

menzillerden ise, batîn’i var eder.

Bilmelisin ki, bu nefs, levh-i mahfuzdur (korunmu levha) ve bir

sebepten var olan ilk varlktr. Sebep, ilahi emirden meydana gelen ilk

akldr. lk akln Hakka dönük özel bir yönü vardr ve o yönden varl
kabul etmitir. O ve âlemdeki her varlk, böyle bir yöne sahiptir. Var-

lklarn yaratlm bir sebepten meydana gelip gelmemesi durumu de-

itirmez. Sebeplerin bir ksm yaratlmken bir ksm manevi-nispidir.

Yaratlm sebepler, herhangi bir yaratlmn varlnn önceki bir yara-

tlmn varlndan önce gelmesine benzer. Bu, fiili veya özel bir nis-

petle olabilir. Bunun böyle olmas kaçnlmazdr ve ancak böyle bir ön-

celik durumunda sebep olabilir. Aksi halde sebep deildir. Bazen bu

sonuç yaratlmam bir ey olabilir. Örnek olarak ‘Dua edenin duasna

karlk veririm
511,2

ayetini verebiliriz. stek karlk vermenin gerçekleme

sebebidir. Karlk veren kim olursa olsun, durum böylcdir. ‘Onlara

Rablerinden hadis (yeni) her söz geldiinde
,m

ayeti bu hakikatten inmitir.

Yani bu emirlerin bir ksmn dilekler meydana getirmitir.

Manevi sebep ise, sebepli yönünden edilgen ismiyle, sebep yönün-

den etkin (özne) ismiyle ortaya çkar. Sebepli yönünden edilgen ismi,

etkiyi ve eseri kabul eden istidaddr. Çünkü istidat bulunmasayd, bu

etki gerçeklemezdi. Bu istidat, imkânsz engellemi o da var olmam-
tr. Bununla birlikte imkânsz, varl kabul etmese bile. Var saym 5

ka-

bul istidadna sahiptir ve bu varsaymdan sahip olmadmz bir bilgiyi

çkartabiliriz. Söz konusu eyin istidad var saym kabule müsait olma-

sayd, akl onu var sayamazd. O halde mümkün, varlk yönüne yönel-

mitir. Sebep yönünden olan isim, fail (etkin, özne) ismidir. Allah Tea-

la ‘Bizim sözümüz

’

m der. Burada sebebi belirtmitir. ‘Onu irade ettiimiz-
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de...’
ns Burada ise, iradeyi ve irade edilen eye yönelmeyi ifade etmitir.

Öyleyse bu özellikteki birinin Bilen ve var etmek istedii eye Gücü ye-

ten Diri olmas gerekir. Bütün' bunlar ise, nispi-manevi istidatlardr.

Sebep olan hakikat ise bundan bakadr, çünkü o, illet olmayan var olan

bir sebeptir, fakat arttr. Allah Teala ilk akl’ ‘kalem’ olarak yarattn-

da, hakikatiyle kendisinde yaz yazaca bir yer istemitir, çünkü o, ka-

lem idi. Bu talepten ise, levha ortaya çkt ki, o da nefis idi. Nefs, kale-

min talebinden ortaya çkan ‘ilk varlktr.’ Akl, tek bama levha’y var

etme gücüne sahip deildi. Bu nedenle el-Bais isminden ve nefsi kendi-

sinden çkartan özel yönden yardm almt. Akl, kyamete kadar sahip

olduu bütün bilgileri yazlm ve düzenlenmi bir halde levhaya ak-

tarmt. Bu ise, levha ile kalem arasnda meydana gelen üçüncü varlkt

ve levhadan sonra var oldu. Allah kaleme ilkay (aktarma), levhaya ise

aktarlan kabul özellii verdi. Levha’ya aktarlan ve onun öncesinde de

kalemin zatnda yaratlm kelimelerin says, iki yüz altm dokuz bin

iki yüz ayet idi. Bu, kyamet gününe kadar nefsin sebepler vesilesiyle

âleme aktaraca eylerin sayyd. Varlklarda ilahi yönden meydana

gelen eyler ise, var olma esnasnda gerçekleir. Allah’tan bakasnn ona

dair bilgisi olmad gibi onun varl Allah’n bilgisine kalmtr. Bü-

tün bunlar, akim Rahman’n nefesinden Rabbinin kendisiyle konumas

yönünden elde ettii eylerdir. Bu durum, Hz. Musa’nn rabbiyle ko-

numasna benzer. Hz. Musa rabbiyle on iki bin kelimeyle konumu,

her kelimede Allah kendisine ‘Musa’ diye hitap etmiti.

Akl için ilahi telakki tarz, tecelli eden vc edilen adna sevgiden

kaynaklanan Rahmani tecellidir. Bu makamdan Allah, eler arama sev-

gi ve rahmeti yerletirmi, kocann karsnda dinginlik bulmasn sala-

mtr. Ei erkein kendisinden ve nefsinden yaram. Nitekim Allah ‘Si-

zin için nefislerinizden zevceler yaratt ki, onlara yönelirsiniz, aranza sevgi

ve merhamet yerletirdi, bu konuda ayet vardr’ 1 *6 buyurur. Yani alamet ve

delil vardr.
‘

Düünenler çin.’
187 Düünenler onun doru olduunu an-

lar. Bu düünmenin faydas udur: nsan bir kadnla evlendiinde ve

ona kar dinginlik bulduunda, Allah aralarna sevgi ve rahmet yerle-

tirir. Bu durumda, Allah’n o ikisinin bir aya gelmesini istedii anlalr.

Birisinin dierine duyduu dinginlik kalkp sevgi kaybolduunda ise -ki

sevgi bu dinginliin sabit olmasdr ve bu nedenle yerleik olduu için

sevgi ‘meveddet (sabit sevgi)’ diye isimlendirilmitir. Allah da sevdii
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kullarna dönük sevgisinin sabitlii nedeniyle el-Vedud diye isimlendi-

rilmitir-, kar ve koca arasndaki rahmet ortadan kalkar. Bu durumda

Allah’n o ikisinin boanmasn istedii anlalr. Bu nedenle kii, bu i

için acele eder ve Allah nezdinde bu makama ulamak ister. nat eder ve

direnç gösterirse, ilahi yaknlktan mahrum kalr. Çünkü ilahi mertebe,

srar ve inatlamay kabul etmez. eriatta sabit hüküm sabittir. Bizim

söylediimizi ise, Allah'n kullarndan tefekkür sahipleri anlar. Allah ev-

lilii onlar için yaratt. Allah akln zatndan bu bilgilerin meydana geli

sebebini ise, tecelli yapmtr ve bunlar ondan alnr. Tecellinin nedeni

ise, sevgidir, çünkü sevgi, âlemin varlk sebebidir. Sema ise onun olu

sebebidir. Bütün bunlar, sema ve sevgi bahsinde açklamtk.

Nefsin sahip olduu bilgileri alglay ve telakki edi tarzna gelir-

sek, öncelikle nefs ve sebepten meydana gelen her varln sebeplerin

deimesiyle (bilgi yollar da) deiir. Nefsin bilgi al iki tarzda ger-

çekleir: Birincisi, bir sebep vesilesiyle meydana gelen varlk özel yön-

den bilgiyi alm ise, ilahi tecelliden almtr. Onun tecelli edeni bilip

bilmemesi durumu deitirmez. Bilirse, Allah’ bilenlerden olur; bil-

mezse, inayet ehlinden olur, fakat kendisine inayet edildiini bilmez.

Çünkü insanlarn çou, bu yönden verilen bilginin durumunu bilmez

ve onu anlamaz. Çünkü bu yönden verilen bilgi, Allah’n kendisine

ayrd ve kendisine seçtii özel kullarna verilmitir. Dier alglama

tarz ise, bir sebepten elde edilen bilgidir. Bunun yollar pek çoktur,

çünkü sebepler farkl farkldr. Akln kendisine yönelerek nefse izhar et-

tii eylerde sebep olmas nerede, göün yeryüzüne yönelerek onda or-

taya çkartt bitkilerde sebep olmas nerede? Gök kendisine yamurla-

r yadrr, yeryüzü onlan kabul eder. Feleklerin, hareketleri, ulvi

âlemdeki yldzlarn bak ve doann yardm: Bütün bunlar, yeryü-

zünde ortaya çkabilecek çiçein varlnn nedenidir. Bunlar nerede,

akln sebep olmas nerede? Bu nedenle, gerçekte snrl olsa bile sebep-

lerin snrlanamayacan söyledik. Nefisten âlemdeki son unsura kadar,

nefs ile son unsur arasnda feleklerin ve yldzlarn hareketlerinin bir çi-

çein ve yapran varlnn ortaya çkmasnda etkisi ve -ilahi emir kay-

nakl- bir hükmü vardr. Hadis sebep bazen onu bilirken bazen bilmez.

Bunlar, bütünüyle zati (dorudan) sebeplerdir. Bir ksm ise cemaate

ders öreten bir hocann ders aktarmas gibi dolayldr ve onlar dolayl

sebeplerdir. Dolayl sebep, iradeli sebeptir. Bunun dndakiler ise, zati-
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dir. Öyleyse sebepler ile sebepli arasndaki iliki, kesintisizdir. Çünkü

bu iliki, birinin sebep ötekinin sebepli olmasn koruyan ilikidir.

Allah Teala tümel nefsi akldan sonra Rahman’n nefesinden var et-

ti. Bu durum, ilahi surete göre yaratlm insan nefesinde, hc’nin hem-

zeden veya hemzenin he’den sonra var olmasna benzer. Öyleyse o,

Rahman’n nefesinde tümel nefstir. nsanm nefesinde ise hc, zamir vc

kinayedir. Bu nefs, zamir olmas bakmndan kendisini var edene döner,

çünkü ona delildir ve delalet kincide gerçekleebilir, ikinci ilki talep

ederken, ilk delalet için kinciyi aramaz. Bu nedenle peygamber ‘Kendi-

ni bilen, Rabbini bilir’ buyurdu. nsan kincidir, çünkü o, delalet ma-

hallidir. Birinci hakknda ise ‘Allah âlemlere muhtaç deildir’
1 ** buyurdu.

Böylece Allah’, delil olmaktan tenzih etmitir. O’nun illet olmas caiz

olmad gibi ‘Allah vardr ve O’nunla birlikte baka bir ey yoktur’ ifa-

desiyle delil ancak O’na dönük olabilir. Allah, delil olmaktan münez-

zehtir.

Bu mertebede Allah menzillerden batîn’i var etti. Ona ccvari ve ya-

va hareketli yldzlar yerleir. Allah bu nefse iki güç vermitir; ilmi ve

ameli güç! ilmi güç ile suretlerin varlklar ortaya çkarken ameli güç ile

miktarlar ve ölçüler bilinir. Özel yönden ise, kaza ve kader (bilgisi)

meydana gelir. Bütün bunlar gerçeklemezden ancak Allah’n örettii

kimse bilebilir. Kaza vc kaderin hükmü, zikrettiimiz yönün dnda bi-

linemez. Bu durum, miktar ve ölçüleri bilmekten farkldr. Çünkü onla-

rn bilgisi, nefs bilgisine dahildir. Bu nefsin âlemdeki bütün suretlerle

ilikisi -bir derecelenme olmakszn- eittir. Ancak sureder, kendi zatla-

rnda sahip olduklar istidatlarna göre kabul eder ve derecelenme ger-

çekleir. Burada ise, nefs ile akl arasnda bir derecelenme vardr.

Rahman’m nefesinde ortaya çkan ilahi kelamdaki ayederi sana

açklamtk. Bunlar, yüce Kuran’da, indirilmi kitaplarda ve gönderil-

mi sayfalardaki ayederdir. Bu ayederi bir araya getiren ve bir ksmn
dierlerinden ayran sureler vardr. Kuran sureleri böyledir. Onlar,

ayetleri birletiren bilinen menzillerdir. Ayeder de kelimeleri bir araya

getirir. Kelimeler harfleri bir araya getirir. Harfler ise manalarn zarfla-

rdr. Bu ayetlerin sureleri, bir fazlalk vc eksiklik olmakszn, on tane-

dir. Bir ksm asl suredir. Bu ksm, âlemde kendi bana var olan her

hakikate delil olan ve bakasn tayan suredir. kinci türü ise, tanan
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suredir. Bu, kendi bana var olmayp var olmak için bir mahalle ve var-

ln kendisinden dolay ortaya çkt bir cevhere muhtaç olan varla

delil olan ayeti içerir. Bazen bu varlk (bir varlk için) ayrlmaz özellik

olarak gerçekleirken bazen hakikatinin gerei ölçüünce dolayl mey-

dana gelir. Üçüncü sure, Dehr suresi, dördüncüsü istiva suresidir. Bu-

nun iki asl vardr: Birincisi Amâ’nn zarf olmas, kincisi Arn zarf ol-

masdr. Birincisi manalarm zarfl, kincisi surelerin zarfldr. Beinci

sure, haller suresidir. Altnc, miktarlar suresidir. Yedincisi nispeder, sc-

kzincisi ifade, ibare, hükümler, ima, iareder ve iki muhatap arasnda

anlamay gerçekletiren eyler suresidir. Bu ksm, âlemin konumas ve

her söz sahibinin sözüyle ilgilidir. Bunlar, Allah'n Âdem’e örettii

ilahi isimlerdir. Bu isimlerin bir ksmm melekler bilirken Âdem’e bü-

tünü verilmiti. simlendirilenlerden ortaya çkanlar ise, meleklerin bil-

medikleridir. Dokuzuncu sure, var olan eserler suresidir. Onuncu sure,

var olanlarn suresidir. Bunlar, ilahi ve kevni edilgenliklerdir. Bu on k-

sm, bu ayetleri içerir ve onlar keif yoluyla bilen kii. Hakk ve halk

bilir; delalet yoluyla bilen ise, keif sahipleri gibi, o bilgide kemale ere-

mez.

Bunun remiz olduunu söyleme. Bütün bunlar, her akl sahibinin

bilebilecei açk ve seçik ifadelerdir. Akll insan bu konuda iyice ince-

leme yaparsa, bütün ayederin -kadim ve hadisiyle- bu surelerde snrl
olduunu görür. Tümel nefs ise, kendisinden bu surelerin bilgisinin

çkt eydir. Çünkü o, ilahi kalemin kendisine yazd eylerin mahal-

lidir. Öyleyse (tümel) nefs, kevni bir e ile nikahlanan ilk varlktr.

Onun aasndaki her ey, üreme âlemindendir. Ahi onun babas, nefs

annesidir. Bunu anla ve Allah’n haklarnda ‘Onlar yeniden yaratmadan

kuku içindedir
"89 dedii kimselere katlma. Onlar, kendilerine ‘Rable-

rinden gelen her yeni sözden’ yüz çevirenlerdir. Bu konudaki mertebe-

mizde unu söylemitik:

Ben yeni yaratma içindeyim

Her gün, bir art içinde

Ben sevgim yönünden

Vecd ve varlk arastadaym
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ükrederim, seven biri gibi

Art var m? diye, sorar dururum

Bir vakit birim

Müahedemdeki vecdim esnasnda

Ey dereceleri yükselten!

Mutluluk menzillerinde

Allah’m! Kaldr benden

Yükseli miraçlarnda

Yolumdaki her perdeyi

niimde ve çkmda

Allah’m! Benim paym yap

isimlerin arasnda el-Vedud

ON ÜÇÜNCÜ FASIL

cl-Bâtn smi

el-Bâtn doay ve doann meydana getirdii âlemdeki nefisleri

var etmeye yönelir. Bunlar, dört hakikatte snrldr. Onlarn birleme

ve ayrmalar (bu isimle ilgilidir). Harflerden, Ayn harfini var eder. Be-

lirlenmi menzillerden ise, Süreyya yldz ona aittir.

Bilmelisin ki, bize göre doa, ilk akla byasla üçüncü mertebededir.

O, dta var olmakszn, varl akledilir bir eydir. ‘Yaratlm’ derken,

takdir edilmi olmasn kastetmekteyim. Çünkü yaratma, takdir demek-

tir. Bir eyin takdir edilmi olmas, onun yaratlmasn gerektirmez. air

öyle der:

Sen hiç kukusuz, yarattm takdir ettin

Baz insanlar ise yaratr da takdir etmez
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Bu dize, üçlüdür, dörtlü deildir, çünkü övgüyü amaçlamtr.

Dörtlü, knama ve hicvetme amacyla söylenir. Bir eyi takdir eden her-

kes, onu var edemez. Teorik alandaki bilgilerde imkânsz var sayma, bu

ilahi hakikatten ortaya çkmtr. Bilgin varl mümkün olmayan bir

eyi takdir eder. Bazen ise var olmas geçerli bir eyi takdir eder, fakat

onu var edemez. air öyle der.

Baz insanlar iyilii sayar, fakat onu yapmaz

Sen ise, ey hükümdar! Bir maslahat görürsen yaparsn om

Yaratann iki anlam vardr; Takdir eden ve var eden! Kim yaratm

ise, takdir etmi veya var etmitir. Allah doa mertebesini takdir etmi-

tir. Varl olsayd, nefsin aasnda olurdu, öyleyse doa dta var ol-

sa bile, Hak tarafndan görülür. Bu nedenle onu ayrt etmi ve mertebe-

sini belirlemitir. Doal varlklar için doa, ilahi isimler gibidir; bilinir,

akledilir, etkileri ortaya çkar, meçhul deildir, genel olarak dta varlk-

lar yoktur. Ayn ekilde doa da, kendisine izafe edilen ve kuvve halin-

de sahip oldua duyusal surederi ortaya çkartr, fakat kendisinin dta
varl yoktur. Doann mertebesi ne kadar garip, etkisi ne kadar bü-

yüktür! Doa dört hakikatin toplamndan ibaret, akledilir bir eydir. Bu

dört hakikatin yaratlm doal cisimlerdeki sonuçlar ise, scaklk, kuru-

luk, yalk ve kuruluk diye isimlendirilir. Bunlar, doann kendisi deil,

cisimlerdeki etkileridir. Bunlar, ilahi nispeder içerisinde bilgi, hayat,

irade ve söze benzer. Dta ise, tek bir zat vardr. Hayat scakla ben-

zerken, bilgi souklua, irade kurulua, söz yala benzer. Bu nedenle

onu ‘yumuaklk’ ile niteleyerek
‘Ona yanuak söz söyleyin

5190 buyurdu.

Söz, yumuakl ve kabal, irade ise kuruluu kabul eder. Çünkü Al-

lah
‘

Niyetlenince
,
Allah’a tevekkül et

nn demitir. Hz. Peygamber ise,

‘O’nun parmaklarnn serinliini buldum ve anladm’ demitir. Bu ne-

denle, bilgiyi doada souklua benzettik. Hayat ise, scakla aittir,

çünkü doal canlda scakln bulunmas zorunludur. Doann verdii

nefisler ise, doal cisimlerde gelime ve duyu gibi hayatn kendisiyle

gerçekletii eylerdir. Bunun dndaki nefisler, doadan kaynaklanmaz

ve onun nedeni baka bir eydir. Bu, akli hayat, yai bilgi hayatdr.

Baka bir ifadeyle bu, ilahi nurun ve Rahmani nefesin kendisidir.
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Sonra bilmelisin ki: Bu varlk hakikatinden ‘nefes’ diye isimlendiri-

len ey, Rahman’a veya ona benzer ilahi bir isme ait olarak vardr. Ba-

zen, bunun zddm gerektiren baka bir isme ait bir hakikat olabilir ve

ondan varolan için nefes gerçeklemez. O da bir hakikattir, fakat nefe-

sin (bir isme izafesi), üflemeyi salayan özel bir duruma baldr. Üf-

lemeyle ise Allah, varlklardan hissettikleri sknt ve güçlüü kaldrr.

Nefesin bir ismin nitelii olmas, onun iradesinin gerçeklemesiyle

mümkündür. Nefese bu yönden baklmazsa, nefes, sadece -hakikati yö-

nünden kendisiyle nitelendii- varln hayat demektir. Baknz! Hay-

vani nefsin varlndan ‘ölü’ adn nefes kaldrmaktadr. Ölüm, alk
olunana ülfet nedeniyle, istenmeyen bir durumdur. Ölüm bir ayrtr-

cdr. Bu nedenle insan tarafndan naho bulunur. Hâlbuki insan bu es-

nada kiminle karlatna bakarsa -ki Allah’tr- ölüm hediye haline ge-

lir. Nefs ismi ona bu müahedede daha uygun olur. Suretlerin varh
nefse ait olunca, ona ait harf Ayn harfi olmutur. Çünkü doal suretin

doa bakmndan ruhu yoktur ve o ilahi ruhtan doal suretlere ait bir

ruhtur.

Bu ismin menzillerden pay, Süreyya’nn varldr. Süreyya yedi

yldzdr, çünkü doa üçüncü mertebededir. O ise, daha önce zikredil-

dii gibi, dört hakikattir. Toplamndan yedi ortaya çkar. Onlardan ise

Süreyya ortaya çkar. Bnlar, yedi yldzdr. Akl da iiç nispet ve yöne

sahiptir. Ondan ise, baz aklclarn çokluun ilk akldan -kendisi bir

iken- çkmasnn nedeni hakknda zikrettii gibi çokluk var olmutur.

Böylece artn üç yldz olmu, nefs ise bu konuda akl gibi olmutur.

Böylece batin üç yldz olmutur. Nefs ikinci olduu için, batin iki

artîn’e göre ikinci mertebede var olmutur. Doada ortaya çkan bu

yediden ise âlemde yedililer ortaya çkar. Bunlar, yedi gün, yani hafta-

nn günleridir. Muhammed b. irin bunu dikkate almtr. Bir kadn

kendisine gelerek, ‘Süreyya’da parlak ay gördün mü?’ diye sormu. O
da ‘Ben bu zamann bu ehirdeki ayym’ demitir. Süreyya, yedi yldz-

dr ve yedi kabirden sonradr. Çünkü Süreyya, sera kelimesinden gelir

ki, topraa ait hir isimdir. Böylece yedi gün içinde ölmütür. Bunun ne

kadar garip olduuna baknz!

Doa hakkmdaki bu ifadelerimi yazarken uyumuum. Rüyamda

annemi gördüm. Üzerinde beyaz ho bir elbise vard. Eteini kaldr-

dm, cinsel organ göründü bana, ben de baktm. Sonra öyle dedim:
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‘Annemin organna bakmam bana yakmaz.’ Hemen onu örttüm, o ise

gülüyordu. Bu meselede gizlenmesi gereken bir hususu kavradm an-

ladm. Bunun üzerine, bu rüyay görmezden önce açlm olan o konu-

yu güzel sözlerle gizledim. Rüyadaki annem, doa idi. Fere ise gizlen-

mesi gereken özel yön idi. Etein kalkmas, o konunun bu bölümde

açkîanmasyd. Bu güzel beyaz elbiseyle örtünme ise konunun güzel

söz ve lafzlarla gizlenmesiydi.

Sonra, bu bölümde doa hakknda konuurken bir uyku rutru be-

ni. Büyük bir atn üzerindeydim ve bir su birikintisinin yanna geldim.

Zeminde küçük talar vard. Oray geçmek istedim. Önümde kuruni

renkte bir ata binmi ve suyu geçen bir adam vard. Suyun bir yannda

talarla çukurlam derin bir yer vard. Fark edilmiyordu. Süvarinin at

bir anda oraya batt ve su kalçalarna ulaana kadar kendini kurtarama-

d. Sonra kar tarafa ulaarak kendini kurtard. Nereden geçebileceimi

düündüm. Suyun üzerinde iki yönden basamaklar olan ve yürümek

üzere bir geçit yaplmt. Atn oradan geçmesi mümkün deildi. nsan-

lar arm ve öyle diyorlard: ‘At oray geçemez.’ Ben ise onlarla ko-

numuyordum. At kendisinden istediimi anlad ve yumuak bir ekilde

trmand. Tepeye trmannca, aa inmek istedi, durdu. Ben de hem

atm hem kendim hakknda düme korkusuna kapldm. Üzerinden in-

dim, önüne geçtim ve yularn tuttum, brakmadm. At da geçerek di-

er kenara ulat. nsanlar hayrete dümütü. Baz insanlarn öyle de-

diini duydum: ‘man Süreyya’da olsayd, ran’dan adamlar ona ular-

d.’ Ben de öyle dedim: ‘Bilgi Süreyya’da olsayd, Araplar ona ulard.’

man taklittir. Bilen ile bir bileni taklit eden arasnda ne büyük fark var!

Onlar da ‘doru söyledi’ dediler. Öyleyse Arabu hem bilgisi hem iman

vardr. ranllar hakknda ise, özel olarak dinde iman sahibi olmakla ta-

nklk edilmitir.

Kendime döndüm, bu rüyaya uygun bir ekilde, doa hakknda bu

bölümü yazarken buldum kendimi. Bu bölümdeki iki vaka hakknda

hayrete dütüm. Menziller yldzlarna baktm: Sarfa gibi bir taneye, iki

taneye -Zira gibi-, üç taneye Batn gibi. Dörde baktm -cephe, bee

-Avva-, altya -Dübüran-, yediye -Süreyya-, dokuza -Neaim-. Sekizinci-

nin menziller yldzlarnda varln göremedim. Buradan unu anla-

dm: Sekizincinin yldzlar arasnda bir sureti yoktur. Bu nedenle seki-

zinci ayda doan çocuk ölür, yaamaz veya kendine faydas olmayan bir
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hasta haline gelir. Çünkü sekizinci ay, çocua soukluk ve kuruluun

hakim olduu aydr. O ise, ölümün doasdr. Cevari’den ona ait olan,

kcyvan’dr. O ise, souk ve kurudur. Bu nedenle sekizincinin menzil-

lerde varln görmedim. Bu nedenle seyyarenin (feleklere) yerleme-

diini ve duraanlamadm gördüm. Bu yldzlar, sürekli harekedidir.

Bazen menzil yldzlarna urad olur, bazen onlarn üzerine veya

menzilin snrna göre altnda bulunur. Böyle bir menzil, ‘geçilen men-

zil’ diye isimlendirilir, çünkü kendisine yerleenin istikrar yoktur ve yü-

zerken o menzile ulamadan önce olduu gibi yüzmesini sürdürür.

Böylelikle isimlendirilende gözün algs dikkati alnmtr. Çünkü onun

hareketi gözle ayrldktan sonra görülebilir. Bu ölçüyle de ‘menzil’ diye

isimlendirilir, çünkü o güzün paydr ve göze baskn gelmitir.

Bilmelisin ki, doann surederdeki bu hükmünün tek bir halde

kalmas mümkün deildir. Onda duraanlk yoktur. Bu nedenle de

msuri-doai cisimlerde iddal gerçeklemez. tidal, var olmayan akledüir

bir durumdur. Doa eit ölçüde dengeyi kabul etseydi, ondan bir eyin

meydana gelmesi veya bir suretin ortaya çkmas mümkün olmazd.

Doal suretierin meydana gelii, unsuri surederden sonradr. Onlar da

ortaya çknca, gözükmezler. Doa her zaman itidal üzeredir. Hatta

-var etmek üzere- baz hakikaderin dierlerine baskn gelmesi gerekir.

Böyle olmasayd, bir felein hareketi, bir melein tespihi, cennetin ye-

me, içme ve farkl surederle görünme gibi özelliklerle nitelenmesi veya

âlemde genel olarak nefeslerin bakalamas mümkün olmazd. Bütün

bunlarn ilahi bilgideki kayna, Allah’n ‘her gün bir ite olmasdr " 92

Gün birim zaman, e’n (i) Allah’n ö zamandaki iidir. lahi isimlerde

bir dayana yok iken, doann eyadaki hükmü nasl dengede olabilir?

Böylece doann varln açklam olduk.

Yüz yirminci birinci ksm sona erdi.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZYRMKNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ON DÖRDÜNCÜ FASIL

el-Ahir smi

el-Ahir (Son) ismi, heba cevherini yaratmaya yönelir. Cisimlerin

suretleri bu cevherde ortaya çkmtr. Bu bölümde söz konusu cevhere

bileiklik âleminde neyin benzedii ele alnacaktr. Bu isme ait harf Ha,

menzil ise, Dübüran’dr

Bilmelisin ki, bu cevher, d varl bulunmayan doa gibidir. Onu
suret izhar eder. Öyleyse heba, dta varl bulunmayan akledilir bir

eydir. Heba, varlk mertebelerinin dördüncüsünde yer alr. Nitekim

Ha harfi de insan nefesinde dördüncü mahreçte yer alr. Ancak harfin

kulak tarafndan uyulan lafzi bir sureti var iken heba cevherinin böyle

bir varl yoktur. Ona tahsis edilen bu isim, Ali b. Ebu Talib’ten akta-

rlmtr. Biz ise ona Anka deriz. Çünkü o, dta bir varl yok iken,

ismi söylendiinde duyulur ve akledilir. Gerçekte ise, verilen örneklerle

anlalabilir. Nitekim Hakkn 'Allah göklerin ve yerin nuru’
1” olmas da,

hakikatiyle bilinemez. Bunu bize Hak örnekleme yoluyla öretir ve

‘O’nun nurunun örnei kandil gibidir der. Böylece Allah kendisine ben-

zettii lambaya yaraan bir takm durumlar zikretmitir. ‘Allah göklerin

ve yerin nurudur. O ulvi akllarn kendisiyle aydnland ktr. Bu

durum ‘göklerin nuru’ ifadesinde belirtilir. Ayn zamanda doal suretler

de onunla aydnlanr. Bu ise ‘yerin nuru’ ifadesiyle belirtilir. Akledilir

heba cevheri de, verilen bir örnekle örenilir. Heba, özü gerei kendi-
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sine layk faikl suretleri kabul eden her durumdur ve her surette kendi

hakikatiyle bulunur. Filozoflar heyula diye isimlendirdikleri heba hak-

knda görü ayrlna dümülerdir. Biz herhangi bir konuda filozof

veya bakalarnn görülerinin nakili deiliz. Biz kendi kitabmza ve di-

er bütün eserlerimize kefin verisini ve Hakkn yazdrd bilgileri ifa-

de ederiz. Sûfilerin yöntemi budur. Cüneyd’e tevhidin ne olduu so-

lunca, anlalmayan bir sözle cevap vermi. ‘Anlamadk, cevab yenile’

denilince, ilkinden daha kapal baka bir cevap vermitir. ‘Bu cevap il-

kinden daha kapal’ dediklerinde ise, ‘onu bize yazdr da üzerinde dü-

ünelim’ dediklerinde, Cüneyd öyle demi: ‘Bana yazdrlrsa, ben de

size yazdrrm.’ Burada Cüneyd, verdii cevapta bir katksnn bulun-

madm söylemitir. Bu cevap, içinde bulunduu hale göre kendisine

aktarlan bilgidir. Aktarma ve ilka, (içinde bulunulan) vakitlerin dei-

mesiyle deiir. lahi geniüi bilen insan, varlkta hiçbir eyin tekrar-

lanmayacan örenir. Sadece suretlerde birbirine benzeyenler vardr

ve onlarn varlktan gitmemi eyler olduu zannedilir. Hâlbuki bunlar,

öncekilerin ayn deil, sadece benzeridir. Bir eyin benzeri, onun ayn

deildir.

Bilmelisin ki, akim varlndan meydana gelen bu dördüncü

akledilirde, doa hükmünü kabul eden hakikat ortaya çkar. O, tüm ci-

simdir. Latif-kesif, kirli ve effaf eyleri kabul edicidir ve sonraki bö-

lümde ele alnacaktr. Bu, akledilirin mertebesini dördüncü diye snrla-

dk. Bunun nedeni, onun özellikle cismin suretini kabul ettiini dikkate

almamzdr. Hakikatine nispetle ise onun mertebesi dördüncü olmad
gibi ad da bu deildir. Onun kendisine yarar ismi, ‘tümel hakikattir.’

O, her hakkn ruhudur. Herhangi bir hak ondan yoksun kalsa, hak ol-

mazd. Bu nedenle peygamber ‘Her hakkn bir hakikati vardr’ buyur-

mu ve snrlayc karinelerden yoksun olduunda, ihata anlam bildiren

bir söz kullanmtr. Bu ise, tpk bilgi, hayat ve irade kavramlar gibi

‘her’ sözüdür. Söz konusu hakikat, gerçekte tek bir akledilirdir. Özel bir

nispetle özel bir varlk kendisiyle ilikilendirildiinde, onun için bir isim

ortaya çkar. Bu özel durum, hakikati bilinmese bile, varl bilinen bir

zata nispet edilir. Bilinen zatn gerektirdii ekilde, bu özel durum ona

nispet edilir. Bu zat, kadimlik özelliiyle nitelenirse, kendisi de kadimlik

ile nitelenir; hadislik ile nitelenirse, bu durum da hadis diye nitelenir.

Gerçekte o ey varlkla nitelenmez, çünkü onun dta hakikati yoktur ve
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sadece akldadr. Hadislik özelliiyle nitelenmez, çünkü kadim onunla

nitelenmeyi kabul etmez. Kadimin hadislere yer olmas da mümkün

deildir. O kadim diye de nitelenmez, çünkü hadis onunla nitelenir.

Hadis ise kadim özelliiyle nitelenmez. Kadimin hadis olana yerlemesi

de mümkün deildir. Öyleyse o ne kadim ne hadistir. Hadis kendisiyle

nitelendiinde hadis diye isimlcndirilirken kadim kendisiyle nitelendi-

inde kadim diye isimlendirilir. O ise kadimde gerçek anlamda kadim,

hadiste gerek anlamda hadistir. Çünkü o, özü gerei onunla nitelenen

her eye karlk verir. Bu durum, bilgiye benzer. Bilgi ile hem Hak

hem yaratlm nitelenir. Hakkn bilgisinin kadim olduu söylenir, çün-

kü onunla nitelenen, kadimdir. Hakkn malumlan bilmesi, balangc

olmayan kadim bilgidir. Yaratn bilgisi için ise hadis denilir, çünkü

onunla nitelenen yoktu, sonra var oldu. Böyle bir eyin nitelii de, ken-

disi gibi olmaldr. Bu niteliin hükmü, kendisinde dta var olduktan

sora meydana gelmitir ve dolaysyla nitelik de kendisi gibi hadistir.

Bilgi, kendine göre, hakikatini yitirmez. O, her zatta kendi hakikatiyle

ve kendisi olarak bulunur. Onun nitelenenin kendisinden baka bird
varl yoktur. Öyleyse bilgi, asl üzere akledilirdir, mevcut deildir!

Bunun bir örnei, duyuda beyaz eylerdeki beyazlk, siyahlardaki siyah-

lktr. Bu durum renklerde böyledir. Ayn ey, ekillerde geçerlidir. Bü-

tün dörtgenlerde dörtgenlik, bütün dairelerde dairelik, sekizgenlerde

sekizgenlik örneklerini verebiliriz. ekil, özü gerei, bütün ekillenen-

lerde birdir ve hakikati üzere akledilirdir. Duyunun alglad ise, ekil

deil, ekillenendir. ekil ise, akledilirdir. ekillenen eklin ayn olsayd,

ekillenende bir benzeri ortaya çkmazd. Malumdur ki, u ekillenen

öteki ekillenenin ayn deildir. te bu, Hakkn ve yaratklarn ayn an-

da kendileriyle nitelendii tümel hakikatler için verilen bir örnektir.

Bunlar, Hak için isimler iken, yaratklar için var olan durumlardr

(ekvan)

.

Doal suretlere ait olan bu dördüncü akledilir, cevheriyle sureder

kabul edicidir ve akledilirligini sürdürür. Sureti idrak eden, ondan ba

kas deildir. Suret, bu akledilirde bilfiil vardr. Öyleyse her varlk, sure

tinin kendisinde ortaya çkt eye göre makul, suretine göre mevcut

tur. Baknz! Hak, kendisini hangi isim, nitelik ve olumlu özellikle nite

lerse, yaratklar da onunla nitelenir. Böyle bir nitelik, her nitelenene ha

kikatinin gereine göre nispet edilir. Nitelik Hakta önce gelmitir, çün
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kü Hak, varlkta öncedir. Yaratkta ise sonra gelir, çünkü yaratlm da-

ha sonra var olur. Hakkn Hay, Alim, Güç yetiren, rade eden. Konu-

an, Duyan ve Gören diye nitelenen bir zat olduu söylenir. Yaranlm

insan için de, bilen, güç yetiren, konuan, duyan ve gören bir canl ol-

duu söylenir. Bu konuda bir farkllk yoktur. Bilgi, konuma ve bütün

nitelikler, aklda ayn gerçee sahiptir. Ardndan hükümde bu nitelikler

arasnda bir bakalama olduu inkâr edilemez. Çünkü kudretin eseri

dier niteliklerin eserinin etkisinden farkldr. Ayn ey, bütün nitelikler

için dorudur. Hakikat ise birdir. Bir niteliin hakikati zat bakmndan

bir iken tanm Hakka tahsis edilmesi ve yaratklarn onunla nitelenmesi

nedeniyle farkllk arz eder. Bu hakikat, sürekli akledilirdir. Akl onu in-

kâr edemeyecei gibi hükmü de ortadan kalkmaz ve her varlkta ortaya

çkar.

Her varln bir sureti var

Zatnda ise suretsiz

Hükmü zatndan baka deil

Bu hüküm ayetlerindendir onun

Ztlar O’nun niteliinde toplanr

Olumsuzlannalar ispatlarndadr

Cismin suretini kabul eden anlam, bu bölümde anlatlmak istenilen

ve zikredilendir ve onun için hazrlanmtr. ekli kabul eden cisim ise

hebadr, çünkü o, özü gerei ekillenmeyi kabul edicidir. Bütün ekiller

onda çkar. Ondan ekilde bir parça bulunmad gibi eklin kendisi de

deildir. Unsurlar, türeyenler için hebadr ve bu doal hebadr. Demir

ve benzeri eyler ise kendüerinden yaplan bçak, klç, kudüm, anahtar

gibi eyler için hebadr. Bütün bunlar, ekillerin suretleridir. Böyle bir

ey ‘sinaî heba’ diye isimlendirilir. Bunlar, akl sahiplerinin nezdinde

dörttür. Asl ise bütün (tüm, kül) ve bu bölümü kendisine ayrdmz
eydir. Biz ona hakikatler hakikatini (hakikatü’l-hakaik) ekledik. Haki-

katler hakikati, bu bölümde zikrettiimiz ve Hak ve yaratklar için ge-

nel olan eydir. Onu Allah ehlinin dnda, aklclardan kimse zikret-

memitir. Fakat Mutezile bu konuya ksmen dikkat çekerek, öyle der:

‘Allah söyleyc olmakla konuan, bilicilik ile bilen, kadirlik üe güç yeti-
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rendir.’ Böyle demelerinin nedeni, zatn tenzih etmek üzere, Hakkn

zatna ilave nitelikleri ispattan kaçnmalardr. Bunun için böyle bir yak-

lam getirmiler ve gerçee yaklamlardr. Bütün bunlar, yan bu bö-

lüme özgü hükümler, el-Ahir ve ez-Zahir isimlerinden kaynaklanr. O
ise, Rahman’n nefesinin kelimesidir.

el-Ahir ismi menzillerden iki dübure yönelir. Onun yldzlar ise,

alt tanedir. Alo, ilk kamil saydr. Öyleyse alt, bütün kamil saylarn

köküdür. Âlemde altgen her eyin bu kemalden bir pay vardr. Arlar

bir boluk kendisine girmesin diye peteklerini altgen yaparlar, çünkü

arlarn evi gibi, altgen bir ekil -çok olmasna ramen- gedik kabul

etmez ve boluk domaz. Dairesel olan ise öyle deildir. Gedik kabul

etmemede baka eyler de altgene benzeyebilir. Örnek olarak, dörtgeni

verebiliriz. Çünkü o, daireden uzaktr. Daire cismi kabul eden ilk ekil-

dir. Onun bir ksm, dier ksmnn içine girer. Çünkü boluk, dairesel-

dir. Böyle olmasayd, cisim daire olamazd. Çünkü cisim boluu dol-

durmutur. Dolaysyla boluk, dtan baka bir daireyi kabul etmez,

çünkü cismin doldurduunun dnda artk bir boluk yoktur. Bir bo-

luu doldursayd, altgen ekilden bakasm kabul etmezdi. Altgen,

kemal özelliiyle nitelenmitir, çünkü onun yarsndan veya üçte birin-

den veya altda birinden ortaya çkar ve bizzat kendi parçalarndan var-

lk kazanr.

ONBENC FASIL

ez-Zahir smi

Bu isim tüm cismi var etmeye yönelir. O’na ait harf, Gayn, menzil-

lerden ise Cevza’nn badr. Buras hek’adr ve Meysan diye de isimlen-

dirilir.

Bilmelisin ki, Allah nefeste ameli gücü yarattnda, onunla heba

cevherinde tüm cismin suretini ortaya çkartm vc boluu doldurmu-

tu. Boluk, cismin dnda mevhum bir uzamadr. Tüm cismin ekiller-

den dairesellii kabul ettiini görünce, unu anladk: Boluk dairedir.
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Çüjkü bu cisim, boluu doldurmutur. Öyleyse cismin dnda kalan

ksm, bo veya dolu diye nitelenemez.

Allah bu cisimde âlemin suredin açm, onu daire halinde var etti-

inde kendisiyle boluu doldurdu. Hareked ise, kendi boluundayd.

Bu hareket, ondan intikal hareketi deildi. Onun hareketi, bütünüyle

kendisindeydi ve bir deirmenin bütünün hareketi gibiydi. Hareket es-

nasnda deirmenin bulunduu yerden ayrlmadn görürsün. Her

parçasnn hareketine baktnda, bir yerden baka bir yere bütünün ha-

reketiyle yer deitirdiini görürsün. Dairesel bütün hareketler ite

böyledir. Öyleyse daire, duraan (sakin) ve hareketli olandr, çünkii o,

bütün olarak yer deitirmeyle kendi yerini terk etmedii gibi duraan

da kalmamtr ki, duraanlk özelliiyle nitelensin. Böyle bir ey daire-

de olabilir. Daire olmayan ise ekli nedeniyle felek, yani ‘daire’ diye

isimlendirilmez. te bu, doal suretlerin ilkidir. Öyleyse doa onda

hükmünü ortaya çkartm, scaklk, yalk ve kuruluu iki ztta özel ola-

rak ‘yaknlk’ hükmüyle kabul etmi, scakln baskn gelmesiyle hare-

ket etmitir. Çünkü itidalden asla bir ey ortaya çkmaz. Bu nedenle

Hak, kendisini rza-gazap, intikam-rahmet, balama-kahr gibi (itidal-

le çelien) birbirine zt özelliklerle nitelemitir. tidal varken var etme ya

da yaratma olamaz. Baknz! Herhangi bir varla dönük ilahi yönelme

olmasayd, o ey var olmayacaku. Allah ona ‘ol’ demeseydi, yine olma-

yacakt. Bir cisimde scakln nicelii dier unsurlardan daha çok olur-

sa, ona hareket kazandrr.

Bu cismin kendisini doldurduu boluk’tan baka bir boluk yok-

tur. Onun da hareket etmesi zorunludur. Böylelikle kendi mekânnda

hareket eder. Bu hareket, ‘ortann hareketidir.’ Çünkü onun dnda bir

boluk yoktur ki, ona doru hareket edebilsin! Hareketi ise scaklk ta-

lep eder. O, bütünde gerçekleen intikal hareketidir. Allah, âlemin bü-

tün suretlerini her birindeki farkl istidatlara göre bu cisimde izhar et-

mitir. Bununla birlikte tümünü bir cisim ve bir hüküm sahibi, bir ara-

ya getirir. Suretler Rahman’n nefesinden ruhlar kabul ettii gibi harf-

ler kendisi için ortaya çktklar anlam göstermek üzere çkarken mana-

lar kabul eder. Zamann hükmü de hareket ile ortaya çkar. Böylelikle

suretler srayla zuhur eder, zamansal öncelik ve sonrala göre sralanr-

lar. lahi isimlerin hükmü, suretier ve tadklan eylerin varlyla orta-

ya çkar. Ukletü’l-Mûstevfiz isimli eserimizde, âlemin diziliinin nasl ol-
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duunu açklamtk. Orada belirttiimiz gibi, (her varlkta) Allah’a ait

bir ‘özel yön5
(vech-i has) vardr. Âlem, her nerede var olursa olsun,

özel yönden var olmutur. Sebep, edilgeni olduu müsebbibine ait bu

özel yönü bilemeyecei gibi akl veya nefs de onu bilemez. Onu sadece

Allah bilebilir. O yönü, ‘cömertlik badr (raldkatü’l-cûd).’ Böylelikle

hareketi ilahi varlk ile gerçekleir, yoksa nefsin etkisiyle deil. Bu, ke-

limeleri var etmek üzere, Rahman’n nefesinin hareketidir. Böylelikle

Ar’ düzenlemi, onda Rahman’n kelimesini birlemitir. Sonra, Kür-

sü’nün suretini var etmi, onda kelime ikiye bölünmü, iki ayak ona

sarkm ve sarkma nedeniyle de kelime bölünmütür. Yaratma ve emir

O’na aittir. Kelimenin bölünmesi, hüküm ve habere ayrmtr. Sonra,

Allah’n dilediklerinden gizledii ve (dilediklerine) izhar ettii bir hik-

met nedeniyle, Atlas feleini özel bir yönelile döndürmü, on iki bö-

lüme taksim etmitir. Böylelikle miktarlar genellemi, Allah onlar,

farkl doalar üzerinde, meleklerin ruhlarna ait burçlar yapmtr. Her

burç, bir melein adyla isimlendirilmitir. Söz konusu melek, o miktar

adamlarna tahsis etmitir. Bu durum, ehir surlarnn etrafndaki daire-

sel burçlara veya hükümdarn nezdinde valilerin mertebelerinin sralan-

na benzer. Bunlar, gök bilimciler tarafndan bilinen burçlardr. Her

burcun üç yönü vardr. Çünkü kendisi bir olsa bile, (hepsinin kayna
olan) ilk akim da üç yönü vardr. Binaenaleyh ilkte oluan her hakikati

kincinin içermi olmas gerekir. Bunun yan sra ikinci, ilke ait olmayan

fazladan bir hükme daha sahiptir. Bu durum, ilk Allah’tan bakas ise

öyledir. Allah’a gelirsek, Allah her ey ile beraberdir. Dolaysyla hiçbir

ey O’nu geçemeyecei gibi hiçbir ey O’nun ardnda kalamaz. Böyle

bir hüküm bakasna ait olamaz. Bu nedenle Allah'n her varla dönük

özel yönü vardr, çünkü O her varln sebebidir. Her varlk, birdir, iki

olamaz! Çünkü Allah, birdir ve O’ndan bir meydana gelebilir. Allah her

bir eyin mutlak birliinde bulunur. Çokluun var olmas ise, zamann

birliine kyasla mümkündür. Zaman ise bir zarftr. Bu durumda Hak-

kn çokluktaki varl, her bir’in salt birliindedir. Öyleyse Hak’tan bir

ortaya çkmtr (sudûr). ‘Bir’den bir çkar5

,
bu demektir. Bütün âlem

O’ndan çksayd, yine O’ndan bir çkard. Binaenaleyh Allah, salt birlii

yönünden bütün birlerle beraberdir. Bunu Allah ehli bilebilir. Filozof-

lar ise, baka bir tarzda bu görüü ileri sürer ki, o, filozoflarn yanld
bir meseledir.
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Allah bu burçlara yerleen her vali için snrl devrelerden bilinen

hükümler var etti. Bu bölüm, onlar snrlama ve açklama yeri deildir.

Sonra Allah, mükevkeb felein sürerini açt. Ondan sonra topra, su-

yu, havay ve atei burçlar feleinin hareketinden mükevkeb felein

nlarndan açt. Sonra, duman unsurlarn ateinden yükseldi. Bunun

nedeni, atein bileikliidir. Bu duman içerisinde göklerin surederini

dairesel felekler olarak izhar etmi, her birine bir yldz yerletirmitir.

Bütün bunlar, daha sora zikredilecektir. Allah, bu isimden insan nefe-

sinde Gayn harfini, menzillerden ise Hek’ay yaratt.

ON ALTINCI FASIL

cl-Hakîm

Bu isim, ekli var etmeye yönelmitir. Ona ait harf, noktal Ha,

menzillerden ise Nahye’dir. ekil (ve) kayt (anlamndaki) hena’ diye

isimlendirilir. Hayvann ayann kendisiyle baland ey, (ekil ile

ayn kökten) ikal diye isimlendirilir. ekillenen ise, kendisiyle ortaya

çkan ekille snrlanm olan demektir.

Allah öyle der:
‘
Her biri kendi ekline göre amel eder .’ 196 Yani her

ey, kendisine benzeyen eye göre davranr. Ayetin anlam una döner:

Kendisinden ortaya çkan ey, kendinde iken de bu halde olduunu

gösterir. Bütün âlem, Allah’n bir amelidir ve ameli kendine benzerdir.

Alemde Allah’ta bulunmayan hr ey meydana gelmemitir. Âlem ise,

suretinin kemali nedeniyle, on (kategoride) snrldr. Çünkü âlem,

kendisini var edenin suretine göre var oldu. Âlemin cevheri, kendisini

var edenin zatna aittir. Araz ise, O’nun niteliklerine, zaman O’nun

ezeline, mekân istiva ediine, nicelii isimlerine, nitelii rza ve gazab-

na, konumu sözüne, izafeti (görelik bants) Rabliine, etkenlii

O’nun var etmesine, edilgenlii kendisinden isteyene olumlu karlk

vermesine aittir. Öyleyse âlemin ameli, Allah’n ekline göredir.
‘
Rabbi

-

niz daha doru yolda olan en iyi bilendir.
,m Yani dosdoru yol üzerinde-

dir. Öyleyse âlem, doru yol üzeredir. Kavisin erilii, onun dorulu-

udur. Öyleyse perdelenme! Dikkat ediniz! Boluk cismin döngüse!
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olmas hükmünü vermi ve onu dairesel bir felek olarak izhar etmitir.

te bu, onun ‘akilesidir.’ Mertebenin ‘akilesi
3

, onun üzerinde hüküm

sahibi olmutur. (Baka bir örnek!) Cebrail, Dhye suretinde gözükmü

ve tannmamt. Bu durumda onun hakknda insan denilmi, hâlbuki

bir melekti. Onu melek olarak tanyan ise, tanmtr. Sureti ise, insan-

d. Dolaysyla meleklik özellii insanlk suretine (girmesine) etki etme-

dii gibi tannmay da o surete girmesine etki etmemiti. O halde e-

killer, sürekli snrlar. te ilerin mertebelerini düzenleyen, eyay ölçü-

lerine yerletiren el-Hakim isminin gerei budur.

(Bu ismin karlnda) nsan nefesindeki mahreçlerde noktal ha

ortaya çkarken menzillerden Nahye ona aittir. Alemde ortaya çkan bü-

tün parçalarn (tefasil) ilahi mertebede kendisine benzeyen bir sureti

(hakikat, suver-i ilmiyye) vardr. Baka bir ifadeyle o ey, ilahi merte-

bedeki surede snrlanr ve söz konusu suret olmasayd, o varlk zuhur

etmeyecekti. Baknz! Atlas felei. Hakka dair hayretten ortaya çkar.

Çünkü ondaki miktarlar, parçalardaki benzeme nedeniyle belirlenmez.

Bu durum. Hakka ait isim ve niteliklere benzer ve onlar da çoalmaz.

Hayret, Atlas feleinde ortaya çkmtr. Çünkü öyle denilir: Onda

burçlar vardr ve bunlar belirlenmez. Böylece o, bir hayret (tarznda)

ortaya konulmutur. Mükevkeb felein konumu ise, hakknda hayretin

gerçekletii (Atlas) eye delalet etme üzere menzillere yerletirilmitir.

Böylelikle menziller ile Atlas’taki burçlara delalet eder. Öyleyse

Mükevkeb felek, (Atlas feleine) delalet (etme) eklinde yaratlmtr.

Allah hükümlerin çeitlenmesini ise, menzillere hareketlilerin yerlemesi

gibi yapt. Burçlar, Hakkn zuhur ettii ilahi (isimlerin) suretlerine

benzer. Bu suretlerde Atlas’a ait hüküm nedeniyle, (Hak) bilinmez ve

öyle denilir: Allah’n akli delalete göre bir sureti yoktur. Menzillere ait

olan delalete göre ise bilinir ve ‘Haktr’ denilir. ekillerin izhar ettii

hükme balanz! Meselelerdeki sorunlar da (ekal, benzemeler) böyle-

dir. Bu da, bilinen hakknda hayreti verir. Bir eyin ‘ekli’, onun benze-

ridir. ekil kendi ekline ülfet eder (Benzer benzere bilir). Zt zddn
tanmaz. Dünya karm, ahiret saflama yeridir. Öyleyse ahiret, iki avu-

cun (kabza) ekline göredir.
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ON YEDNC FASIL

el-Muhît smi

Bu isim, Ar’ var etmeye yönelmitir. Ar, mecid, muazzam ve

mükerrem (saygn) diye nitelenmitir. Bu isme ait harf Kaf, menziller-

den zra’dr.

Bilmelisin ki. Ar, dairesel olduu için âlemi ihata etmitir. Bu dai-

resellik de, âlemi ihatasyla ilgilidir. Ar’n ihata ettii her eyde açk bir

dairesellik vardr. Bu türeyenlere varncaya kadar böyledir. Hz. Pey-

gamberin Ar içinde Kürsü’yü tanmlarken onu ‘yeryüzünden kör bir

topraa atlm’ bir halkaya benzetmesine baknz! Bu ifadesiyle onu da-

ireye benzetmitir. O ise toprak ve halkadr. Gökler de kürsü içerisinde

böyledir. Yakn felein içinde küresel unsurlar da böyledir. Onlardan

meydana gelen ey, suretinde ancak dairesel veya dairesellie meyilli

olarak meydana gelebilir -söz konusu ey maden veya bitki veya hayvan

olabilir-, çünkü hareket, döngüseldir ve dolaysyla ancak kendine ben-

zeri verebilir.

Ar ihata yönünden cisimlerin en büyüüdür. O, cisim ve miktar

bakmndan büyük ar, hareketiyle ise gücünde bulunan eyleri ihata ve

kabzasnda bulunan eylere vermesi yönüyle kerim Ar (cömert, saygn)

diye nitelenir. Baka cisimlerin kendisini ihata etmesinden münezzehlii

nedeniyle de, eref sahibidir ve bu yönüyle ‘mecid ar’ diye nitelenir.

Rahman isminin Ar üstüne istivas, Rahman’n nefesinden kay-

naklanr. öyle ki: hata edilen ey, sureti yönünden ihata edilmi oldu-

unu bildii için, sknt vc darlk içindedir. Rahman’m nefesi ise, ona

‘kendi emrinden bir ruh’ verir. Böylelikle âlemdeki her varln toplam,

onun sureti iken ruhu ise kendisüi yönetendir. Ruhunu ise, suretin ne

içinde ne dna yerletirmitir, çünkü ruh, mekanszdr. Böylelikle ard
ve art ortadan kalkmtr. Çünkü ruhlarn kendisinden çkt (Rah-

man) nefes âleme dahil olmad gibi dnda da deildir. Varlk, kua-

tldn görünce, sreri yönünden içi daralr. Ruhani lii yönünden

kendisine baktnda ise, Allah ruhuyla darl ondan giderir. Çünkü bi-

lir ki onun zat, Ar’n surederi ihata etmesi gibi, ihata edilmekle nitele-

nemez. Böylelikle ondan ihata edilme durumu kalkar. Bu durum, ruhu
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yönünden onun adna bir sevinç, nee ve kendi kendine ferahlamay

meydana getirir. Bu nedenle ‘istiva’, Rahman ismiyle gerçeklemitir.

Ar’n (âlemi) ihatas ise, bilgiyle gerçekleen ilahi ihatadan kaynak-

lanr. lahi ihata ‘her eyi bilgiyle ihata etti’
19' ayetinin anlamdr. Allah

onlarn ardndan kendilerini ihata eder. Allah’n ardnda ise, herhangi

bir kimsenin ulaaca bir amaç yok iken âlemin ardnda Allah vardr.

Öyleyse O, son noktadr ve O’nun sonu yoktur. ‘Allah’tan baka ilah

yoktur. O aziz ve hakimdir.’199

Ar’ra Rahman’n nefesinden olan kelime, tektir. Söz konusu keli-

me, var olanlar meydana getiren ‘ilahi emirdir.’ Nefes ise, boluun

son noktasna kadar yaylr. Her eyin canl olmas ona baldr. Ar, su

üstündedir ve su özü gerei canll kabul eder. Allah Tcala her eyi

sudan canl yapmtr. Yoksa onlar, yeryüzünün yamurla canlandna

inanmazlar m? Aaçlarn canll, sulamaya baldr. Hatta havada bile

su vardr, yoksa tutuurdu.

Bilmelisin ki, Ar için Allah nurani direkler (kavaim) yaratmtr,

saylarn bilmiyorum, fakat onlar gördüm. Iklar imee benziyor-

du. Bununla birlikte gölgesi vard. Bu gölgede ise, deeri takdir edile-

meyecek ekilde, rahatlk vard. Gölge, arn dibinin gölgesidir ve Ar
üstüne istiva edenin -ki Rahman’dr- nurunu perdeler. Ar’n altndaki

hâzineyi gördüm, ondan ‘La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyi’l-azim

(Güç ve kudret sadece azim Allah’a aittir)’ lafz çkmn. Meerse hazi-

ne, Adem imi! Onun altnda bildiim pek çok hazine gördüm. Güzel

kularn çevresinde uçtuunu gördüm. Orada kularn en güzelinden

birini gördüm, bana selam verdi. Dou ehirlerine elik etmek üzere,

kendisini almam için bana doru atld. Bütün bunlar bana gösterildi-

inde, Merake’te idim. Ben de ‘O da kimdir?’ dedim. Bana öyle de-

nildi: ‘Muhammed Hasar Fas ehrindedir. Allah’a dou ehirlerine gi-

debilmek için dua etti. Sen de onunla beraber ol.’ Ben de ‘duyduk ve

uyduk’ dedim. Sonra ona -ki bu kuun kendisiydi- öyle dedim: ‘Allah

izin verirse, ona elik ederim.’ Fas’a geldiimde, adam sordum. Bana

geldi, ona ‘Allah’tan bir dilekte bulundun mu?’ diye sordum. ‘Evet
3

,
de-

di ve ekledi: ‘Beni dou ehirlerine götürmesini istedim. Bana ‘falan kii

seni götürecektir’ denildi. Bir hayli zamandr, seni bekliyorum.’ Be yüz
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doksan yedi senesinde ona arkada oldum ve kendisini Msr’a ulatr-

dm. Orada vefat etti. Allah rahmet eylesin!

öyle denilebilir: Ar’tn etrafnda dolaan meleklerin kendisinde ta-

sarruf edecekleri bir boluk kalmamtr. Ar boluu doldurmutur.’

öyle deriz: Onlarn Ar’n etrafnda dönmeleri ile Ar üstünde istiva

etmek arasnda bir fark yoktur. Çünkü mekâna yerlemeyi kabul etme-

yen, bitime ve ayrmay kabul etmez. Sonra, meleklerin etrafnda

döndüü Ar boluu dolduran bu cisim deildir. O, Allah'n hüküm

ve kaza için kyamet giinii getirecei Ar’tr. Hakkn istiva ettii Ar ise

Rahman isminin Ar’dr. Allah öyle der:
‘

Melekler Arn etrafnda dö-

nerek gelirler. Rablerinin övgüsünü tespih ederler. Onlarn arasnda hak ile

hüküm verilir ve Hamd âlemlerin rabhi Allah’adr.
5200 Bu ise, hükiim veril-

dikten sonra söylenir. Bu sözün söylenecei gün, kyamet günüdür ve

sekiz melek Ar’ tar. Oras, hair yeridir. Ar’rn bu yerle ilikisi, cen-

netin Hz. Peygamber’in kblesinde bulunan duvarm yüzeyiyle ilikisi

gibidir. Hz. Peygamber o esnada küsuf namaz klmaktayd. Bu ise, dar

olan geniletmeden veya genii daraltmadan, geniin dara sokulmas

konusunda Ziinnûn el-Msrî’nin sorularndan birisidir. Mertebeleri bi-

lene, böyle sözleri dinlemek kolay gelir.

ON SEKZNC FASIL

e-ekûr smi

Bu isim, Kürsü’yü ve iki aya var eder. Harflerden Kef ve menzil-

lerden Nesre ona aittir.

Allah öyle der: ‘Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuatt.’’
20 ' Bir mana

ehli öyle der: ‘Burada bilgiyi kastetmektedir.’ Bunu, dilce aktarmlar-

dr. u var ki sözü edilen, kürsü duyulur bir cisimdir ve o Ar’n içinde

‘yeryüzünde kör bir noktaya atlm halka gibidir.’ Ayn zamanda kürsü,

ar gibi, hareketsizdir. Kürsüden ilahi kelime hüküm ve habere bölü-

nür. (Rahman’a ait) ki ayak için Kürsü, bir rivayette geçtii üzere,

Rahman’n istiva ettii Ar gibidir. Onda bulunan melekleri vardr ve
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onlar sadece Rabbi bilir. Çünkü Amâ Rab için, Ar Rahman, Kürsü

ise, Allah’ ifade eden zamir için bir yerdir. Bu üç isim, isimlerin anala-

rdr. Kuran’ iyice incelersen, bu üç ismin sürekli tekrarlandn görür-

sün. Bunlar, Allah, Rahman ve Rab isimleridir. Bu en büyük kürsü’den

baka, O’nun her iki gök arasnda bir kürsüsü vardr. Kürsü, nispet

ekiyle isimlendirilmitir (kürsî). Bunun anlam, onun ancak böyle bir

nispede bilinebileceidir. Dier varlklar ise, öyle deildir. Bu nedenle,

göreli olarak akledilebilen Rabbe ait olmutur. Bunun yan sra, Allah

ve Rab isimlerine de aittir. Bunlarn arasnda, sadece Rab ismi tamla-

masz gelmitir ve bu isim her nerede gelirse, göreli olarak zikredilir.

Çünkü o, özü gerei merbubu talep eder. Bu balamda ‘Rabbimiz
m
\

*Babalarnzn Rabbi’*
03

,
‘göklerin rabbi’

20
*, ‘dounun rabbi

5205
gibi ifadeler

zikredilmitir. Bu hakikat, mekân mertebesine -ki kürsüdür- etki eder

ve böylelikle kürsü nispet ekiyle zikredilmitir. Nispet ise, izafettir.

Kürsü, tek saylarn ilki olan üçüncü derecede gelmitir. Rab ‘sabit olan’

demektir ve bu nedenle kürsü üzerinde bu özellikle hüküm sahibi ol-

mutur. Ar’n nitelendii sübut da. Rahman isminin içerdii her eyde

hükmünün sabit olmasm dile getirir. Bu durum ‘Rahmetim her eyi hu-

att’206 ayetinde zikredilir. Hepsinin varaca yer, rahmettir. Ac, azap,

hastalklar araya girse bile -ki Rahman’n hükmü onlara da elik eder-,

bunlar dünya ve ahirette varlklara ilien bir takm arazlardr. Çünkü

Rahman, güzel isimlerin sahibidir. Onun isimleri arasnda, ed-Dar, el-

Müzil, el-Mümit isimleri de vardr. Bu nedenle, âlemde rahmetin ge-

rektirmedii eyler geçici durumlar nedeniyle ortaya çkar. Bu geçici

nedenlerin dürülmesinde de, bir rahmet vardr. Bu rahmet, sadece ac-

nn kalkmasnn ardndan nimetin ve rahatln katlanmas bile olsa ye-

terlidir. Bu nedenle, (bir eyin tad anlatlrken) ‘korkan kii için güven-

liin tadndan daha tad’ denilir. Binaenaleyh nimederin hazlarm, onla-

rn zdaryla bilebilirsin. Böylelikle insann deerinin kendisinde bulun-

duu bilgileri elde etmek üzere, aclar konulmutur. Böylece onlar,

‘zevk’ ederek örenmek üzere insana yol gösteren delil ve yollardr.

Zevk ederek bilginin gerçeklemesi ise, haber yolundan gerçekleme-

sinden yetkindir. Baknz! Hak kendisini peygamberlerinin diliyle gazap

ve rza özelliiyle nitelemitir. Bu iki hakikatten, âlemde bilgileri ortaya

çkan -söz gelii tadar ve benzeri eyler gibi- zevklerden elde etmek ger-

çeklemitir. Bâtnî zevklere örnek olarak da, korku vc tasa ve üzüntü-
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lerden kaynaklanan aclar verebiliriz. Bununla birlikte bu esnada organ-

lar, acya yol açan bütün hastalklardan salimdir. Baknz! Bu durum ne

kadar gariptir. Böyiece Ar, sirayet edici rahmet sabit olduu için sabit

olmutur. O, ‘her eyi kuatm ’207 rahmettir. Öyleyse rahmet kuatcdr

ve Rahman’tn nefesinin ta kendisidir. Allah yaratklarndaki her güçlü-

ü bu rahmede kaldrr. öyle ki: Aleme ilien ya da âlemin kendisinde

bulduu darlk, aslnn kabzada (Hakkn avucu) bulunmasdr. Kabze-

dilen her ey, snrlanm, snrlanm olan ise, engellenmitir. nsan ila-

hi surete göre yaratld için, snrlanmaya tahammül edemez. Bu ne-

denle Allah, Rahman’n nefesiyle onun çektii sknty kendinden kal-

drmtr. Allah da ‘sevgi’ nedeniyle -ki onunla kendisini nitclemitir-

nefes vermitir. Bu durum ‘bilinmek istedim’ kutsi hadisinde geçer.

Böylelikle onu Rahman’n nefesinde izhar eder. lahi teneffüs, âlemin

varlnn ayn olmuun. Âlem, O’nun irade ettii gibi, kendisini bil-

mitir. Öyleyse âlem, rahmetin ta kendisidir. Kalbini bu konuya ver!

Alem Hak için bir rahmet deildir. Öyle olsayd, Hak sürekli ac çeker-

di. Allah böyle bir eyden münezzeh ve uzaktr. Kürsü makamnn ilahi

kelimenin bölünmesi hakkndaki hükmü ne gariptir! Böyiece Hak ve

halk (mertebesi) ortaya çkmtr. Rivayette, iki ayan konulduu yer

olarak zikredilen kürsü olmasayd, hüküm böyle ayrmayacakt.

Bu isimden insan, nefesinden Kef harfi, menzillerden ise -felei var

olunca- Nesre felei var olmutur.

ON DOKUZUNCU FASIL

el-Gani smi

Bu isim. Ada feleini var etmeye yönelmitir. Ada burçlar felei-

dir. Bu isim ed-Dehr isminden yardm ister. Harflerden Cim, menzil-

lerden taraf (uç) ona aittir.

Bilmelisin ki, el-Gani, Ada feleini yldzsz, parçalar birbirine

benzer ve dairesel bir ekilde var etti. Hareketinin balangc ve sonu bi-

linmedii gibi bir ucu da yoktur. Varlyla yedi gün, aylar ve yllar or-
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taya çkmtr. Bu zamanlarn onda ortaya çkmas, Allah’n kendisinde

zamanlarn ayrt edilmesini salayan alametleri yaratmasndan sonradr.

Bu felek, söz konusu zamanlardan sadece bir günü belirlemitir. O ise

ayan kürsüdeki yerinin kendisini belirledii tek bir dönütür ve üst ta-

raftan ortaya çkmtr. Bu miktar, ‘gün’ diye isimlendirilir ve onu ancak

Allah büebilir. Onun (bakas tarafndan bilinmeyi) nedeni, felein

parçalarnn birbirine benzemesidir. Onun hareketinin balangc ve

burçlardan ilk derecesi, ikizler (cevza) buramdand. Bu burç, ayan
tam karsmdadr ve havai burçlardandr. Alemde ortaya çkan ilk gün,

ikizler burcunun derecesinin balangcyla ortaya çkmtr ve Pazar diye

isimlendirilmitir. Allah katnda bu felekten belirlenmi parça, Kür-

sü’den ayaa yakn yerde sonlannca bir dönü tamamlanmtr ki, top-

lamdr. Bu durumda felein bütün parçalar, ayan konulduu yer olan

Kürsü’nün karsnda bulunmu, bu hareket, bütün derece ve dakika ve

ardndan gelen ikinci ve daha fazla miktarlara genellemitir. Mekânlar

ortaya çkm, felein hareketinden bölünme kabul etmeyen mekânl

fert cevherin varh sabit olmutur. Bu sonlanmada ise, ortaya doru

baka bir intikalle yeni bir hareket balar. Tpk ilk hareket gibi, sona

varana kadar bu hareket sürer. Bu hareket de, kendilerinden olutua -

çünkü niceliklere sahiptir- bütün fert parçalaryla gerçeklemidr. ikinci

hareket ise. Pazartesi diye isimlendirilir. Yedi hareket tamamlana kadar,

böyle sürer. Her hareketi ilahi bir nitelik belirlemitir ve nitelikler ise

yedi tanedir, bundan çok deillerdir. Öyleyse zaman (dehr), yedi gün-

den fazla olamaz, çünkü bunu gerektirecek bir (nitelik) yoktur. Böylece

hüküm ilk nitelie döner ve onu döndürür. Bu kez el-Ahad ismi onun

üzerinde yürür. O, dönülerin sekiz olmasna kyasla, birincidir. Fakat

onlarn varl ilk nitelikten meydana gelince, isimleri bakalamamtr.

Yedi dönü tamamlanana kadar bütün dönüler böyledir. Sonra hüküm

ilkindeki gibi, bu nitelikten ortaya çkar. Onu, el-Aziz ve el-Alim’in

hükmüyle dünya ve ahirette sonsuza kadar bu isim takip eder.

Pazar günü, ‘duyma’ niteliinden meydana gelmitir. Bu nedenle

âlemdeki her ey, yokluk halinde ‘ol’ sözünden ibaret olan ilahi emri

duyar. Pazartesi, hayat niteliinden var oldu. Bu sayede hayat âlemde

bulunmutur ve âlemdeki her parça canldr. Sal gününün hareketi,

görme niteliinden var oldu. Alemdeki her parça, kendisi bakmndan -

Yaratan bakmndan deil- yaratanm görür. Perembe günü ise irade
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niteliinden var oldu. Âlemdeki her parça yaratcsn yüceltmeyi amaç-

lar. Perembe günü kudret niteliinden var oldu. Bu nedenle varlktaki

her parça, yaratcsna övgüyü yerine getirme gücüne sahiptir. Cuma

gününün hareketi, bilgi niteliinden var oldu. Âlemdeki her parça, -

O’nun zat bakmndan deil- kendisi balonundan yaratcsn bilir. ‘Bil-

gi niteliinden Çaramba günü var oldu’ da denilmitir ki, bu doru-

dur. Çünkü burada, göz bilgisi -ki müahede bilgisidir- kast edilir. Bi-

zim kastettiimiz ise, kazanlm bilgi deil, genel anlamda ilahi bilgi-

dir. Aktardmz bu görüü bana bir insan söylemi deildir. Onu ba-

na ruhlardan biri söyledi, ben de kendisine bu cevab verdim. Ardndan

gerçein söylediimiz gibi olduu ona ilham edildi. Cumartesi günü-

nün (hareketi) ise, kelam niteliinden var oldu. Varlktaki her parça,

yaratannn övgüsünü tespil eder. Fakat biz ‘onun tespihini anlayama-

yz. Çünkü ‘

Allah balayan ve örtendir Âlemdeki her parça, yaratc-

snn tespihini söyleyen ve neyi tespih ettiini bilen, Hakkn celaline ya-

raan eyi bilen, bunu yapmaya güç yetiren, baka bir neden olmakszn

buna tam niyetlenendir. O halde bir sebepten var olan her ey, yaratc-

snn büyüklüünü müahede etmekte, kalbi canl ve emrini dinlemek-

tedir.

Günler, bu niteliklerin ve hükümlerinin yedi olmas nedeniyle (yedi

olarak) ortaya çkmtr. Bunun sonucunda âlem, canl, duyan, gören,

bilen, irade eden, güç yetiren ve konuan olarak ortaya çkmtr. Öy-

leyse Allah'n ameli, kendisine uygundur. Allah ‘De ki her biri kendi

akülene göre amel eder
,2n9 buyurur. Âlem Allah’n amelidir ve bu neden-

le Hakkn nitelikleriyle ortaya çkmtr. Âleme ‘Hak’ dersen, doru

söylersin; çünkii
‘

Allah att buyurdu
>2, ° ‘Halk’ dersen de haklsn; çünkü

Allah,
‘

sen attnda ’2n demitir. Soyuüam, giydirmi, olumlam ve

olumsuzlamtr. Öyleyse âlem, ‘o deildir’ ve âlem ‘bilinmeyen-

bilinendir.’ Allah'n güzel isimleri varken âlemin ahlaklanrken onlarla

zuhur mkân vardr. Âlem ise, ahlaklanarak, onlarla zuhur eder. Öyley-

se bu yedi gün, ne artar ne eksilir. Bu günleri, açkladmz ekilde, sa-

dece Ada feleini üzerinde bulunan bilebilir, çünkü o, bu mertebeden

devreleri var etmeye yönelen ilahi yönelileri müahede eder, onlar

birbirinden ayrt ederler, Böylece bu mertebede bulunan kimseler için

günler (ve devreleri var etmeye yönelen nitelikler) yediyle snrlanr.

Sonra hüküm geri döner ve bu konuda iin sonunu örenmi olurlar.
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Felein altnda bulunanlar ise, onu ancak yedi cevari ile örenebilirler.

Günün belirlenmesini de, güne feleiyle bilebilirler. Güne, onu gün

ve geceye bölmütür. Öyleyse gece ve gündüz, günün kendisidir.

Allah, bu atlas feleine bölünme hükmünü yerletirmitir. Bölün-

me, ayaklar ona sarktnda ilahi kelimenin haber ve hüküm diye bö-

lünmesiyle Kürsü’de ortaya çkar. Hüküm bee ayrlr: Vacip, haram,

mubah, mekruh ve mendup. Haber ise, bir hükümdür. kiyi alt ile çar-

pnca, on iki meydana gelir. Bunlardan alts, ilahi, dier alts kevnidir.

Çünkü kevni olan, üahi olann suretine göredir. Böylece Ada Felei,

on iki ksma bölünmütür. Çünkü daha önce de belirttiimiz kelimenin

Kürsü’de bölünmesi, onu belirlemitir. Her ksma ise âlemde bir sona

ulaan hüküm vermitir. Sonra da, günlerin dönmesi gibi o da dönmü-

tür. Bunun sona doru olup olmamas durumu deitirmez. Allah, o

ksmlardan her birine on iki bin sene vermitir. Bu, koç burcudur. Her

sene, üç yüz altm dönütür ve on iki bin ile çarplr. Buradan ortaya

çkan toplam ise âlemde o ksmn etkisinin süresidir. Bu durum, âlemde

gerçekleen ilahi emri kendisine vahyeden el-Aziz ve Alim’in takdiriyle

gerçekleir.

Sonra, her ksm binin eksilerek yürür ve ta ki son ksma ular. Bu

ksm, balktr ve o koç burcunun ardndan gelir. Bütün ksmlardaki i,

koçta zikrettiimiz ekilde, bir hesaba göre gerçekleir. Öyleyse bunla

rn hepsinden oluan ey, gayedir. Sonra dönü, balangca döner. ‘Sizi

yarattmz, gibi döneceksiniz
’ 111 Hareketli olan varl sabit olandr. Ye-

nilenen ise, harekettir. Hareketin ise, kendisi deil, benzeri yenilenir.

Hareketlinin kendisi ise yok olmaz, çünkü Allah onu baki klma hük-

münü vermitir. Çünkü Allah, bilinmek istemitir. Dolaysyla ariflerin

varlklarn baki klmak zorunludur ve onlar âlemin parçalardr.

Bu felek, cennetin çatsdr. Onun hareketinden cennette meydana

gelen eyler meydana gelir ve nizam bozulmaz. Cennet, özü gerei yok

olmad gibi nimetlerine de ac ve sknt karmaz. Bununla birlikte bu

felein ksmlarnn doalar, birbirinden farkldr. Bunlar, doa onlarn

üzerinde olduu için, deimitir. Böylelikle ortaya çkard scaklk,

soukluk, kuruluk ve yaLk nedeniyle, onun üzerinde hüküm sahibidir.

u var ki o, bileiktir, basit deildir! Bu nedenle, doann kendisindeki

hükmü büeik olarak ortaya çkar. Böylece bu ksmlardan ate özelli-
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indeki ey scaklk ve kuruluktan; toprak ise, soukluk ve kuruluktan;

hava, scaklk ve yalktan; su, soukluk ve yalktan bilemitir. Böylece

dört mertebede ortaya çkmlardr. Çünkü doa, dört terkibi kabul

eder. Bu unsurlar, birbirinin zdd olmakszn, eittir. Bu nedenle ger-

çekte dört unsura sahip olduu gibi, doa dört terkibi kabul eder. Bu-

nunla birlikte doa, gerçekte ikidir, çünkü nefisten var olmutur. Nefis

ise, iki güç sahibidir; bilgi ve amel gücü. Doa, bilgi olmakszn, iki fail

hakikat sahibidir. Öyleyse doa, kendi bilgisiyle deil, nefsin bilgisiyle

faildir, çünkü onun bir bilgisi yoktur, sadece amel sahibidir! Doa, bil-

giyle nitelenmeden doas gerei faildir. Doa scaklk ve soukluk yö-

nünden etkin iken, kuruluk scakln yalk soukluun edilgenidir. S-

caklk soukluun zdd olduu için, scakln edilgeni soukluun

edilgeninin zdddr. Bunlarn toplamndan, dört bileik meydana gelir.

Onlarn hükmü de el-Aziz ve el-Alim’n takdiriyle, bu felein ksmla-

rnda ortaya çkmtr. Sonra, onlar üçlü yapmtr. Her üçlü, dört ta-

nedir ve üçü dört ile çarpnca, on iki meydana gelir. Her burcun dört

ile çarplan üç yönü vardr. Bunlarm toplam ise, oniki yön eder. Dört

burç doalarn terkibini kuatr, çünkü onlar, ate, hava, toprak ve suyla

snrldr. Üç mertebeyi on iki gün ile çarparsan, otuz alt yön meydana

gelir. Bu ise, derecelerin onda biridir. On, (ayette cehennem süresiyle

ilgili geçen) ahkabn (asrlar) bitiminin sonudur. Kelimenin tekili olan

hakba, sene demektir. Bu nedenle diledii bir yerde, iin sonunda in-

sanlarn Allah’n rahmetine ulaacan umarm! Çünkü amaç, rahmetin

her yerde hepsini kuatmasdr. Böylece ‘ölü ve diri olmayan’ kimse

kendisinden var olduktan sonra, hepsi canlanr. Belirtilen ey, berzahn

halidir.

Bilmelisin ki, bu felek hareketiyle kürsü’yü kat ettii gibi aasn-
daki felekleri kat eder. Kürsü, iki ayan konulduu yerdir. Bu nedenle,

ahirette iki yeri ortaya çkartr; ate ve cennet. Çünkü o, iki kavme iki

felek vermitir; burçlar felei ve menziller felei. Menziller felei cennet

topradr. Her ikisi de bakidir. Menziller feleinin dndakinin ise, ni-

zam bozulur, sureti deiir, klar silinir. Allah
(
o gün yeryüzü ve gökler

baka bir yeryüzüyle deitirilir
’113

der. Baka bir ayette ise
‘

Yldzlar sön-

düünde’21 *
buyurur. Sözü edilen gökler, ‘gökler’ diye bilinen ksmdr.

Bunlar, özellikle yedi göklerdir. Menziller feleinin dibi ise, atein çat-

sdr. Öyleyse bu iki ayan felekteki fiilinden âlemde -el-Aziz’in takdi-
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riyle- bütün çiftler ortaya çkar. Bunun nedeni, doadan iki failin, nefis-

ten iki gücün, aküdan iki yönün, Üahi kelimeden iki harfin hükmüdür.

Bu iki harf, ‘kün’ (ol) sözündeki k-n’dir. Ayrca ‘O’nun benzeri bir ey

yoktur
ms ayetinde belirtilen iki niteliin hükmüdür. Bu, niteliin birisi-

dir (tenzih). ‘O duyan ve görendir .’216 Bu ise, dier niteliktir (tebih).

Her kim tenzih ederse, ‘O’nun benzeri bir ey yoktur5217 ayetine göre ten-

zih ederken kim tebih yaparsa ‘duyan ve görendir
’218

ayetine göre tebih

eder. Sadece gayb ve ehadet vardr! Gayb tenzih iken ehadet tebihtir.

Bunu anla! Anlarsan, ikicilerin (düalist, seneviyye) hangi gerçein etkisi

altnda kaldn da anlarsn. Bu nedenle onlar, irk komutur. Onlar,

Mani mezhebinden olanlardr. Söz konusu kimseler derince düünmü
ve güçlerini tam harcam, bu ikilikten bir hakikate çkmay baarama-

mlardr. Hâlbuki Allah’tan baka bir ey yoktur. 'Kim Allah ile birlikte

bakasna dua ederse, bir kant yoktur ” 19 Öyleyse bu kii mazur deildir.

Çünkü o, bu dereceden aa dümü ve taklit etmitir. Aklc kurtul-

mu, taklitçi yok olmutur. Çünkü o, nitelikte ve kelimede gerçek bir

duruma dayanmtr. Allah ise, bir bilgi üzerinde onu saptrmtr. Ar-

tk o, ‘ilahnz tek ilahtr
5220

ifadesini duyamaz. Allah onun kalbini mü-

hürlemitir. Artk o, Allah’n tek ilah olduunu bilemez, çünkü Hakkn

kalbim halden hale geçirdiini göremez. Gözüne perde çekmitir. Artk

kelimenin tekliini göremez. Bu, k ve n arasndaki vav ile ortaya çkan

tekliktir (üçlünün birlii). Böylcce perde bu teklii idrak etmesini en-

geller. Dolaysyla ancak ikiyi müahede edebilir: k ve n (kün, ol sözün-

deki kef ve nun harfleri). Bu ise, lafzda ve yazda böyledir. Kef ise, iki

tanedir: Birincisi kün (ol) sözündeki ispat ve olumlama kcPidir. Dieri

ise, var olmayan keftir ki, olumsuzlama kePidir.

Bu Kef harfinde, bizim için güne be yüz alt ylnda dodu. Biz

de tebihin olumsuzlamasn (O’nun dengi) ‘yoktur
5
ifadesinde günein

domasyla ispat ettik. Bu konuda kendisi için günein domad kim-

se, ilevsizlii (tatil) kabul eder. Hâlbuki güne domutur. ‘Yoktur
5

ifadesinde günein (olumlama) yarsnn bulunmas gerekir. Bir ksm
görülürken bir ksm gizlidir. Perde ise, görenin günein doumunu id-

rakini engeller ve ilevsizlii benimser. O ise, salt olumsuzlamadr. Ba-

ka bir ifadeyle (Tanr hakknda niteliklerin reddi anlamndaki) ilevsiz-

lik, mutlak olumsuzlamadr. Düünen herkesin bir mazereti vardr. Al-
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lah, herhangi bir insan yapamayaca eyle yükümlü tutmayacak kadar

yücedir!

Hepsi Allah'n rahmetinde kalcdr

Birleyen de irk koyan da inkâr eden de

Bu isimden Cim harfi, menzillerden uç ortaya çkar. Bu harflerin

ve menzillerin her biri hakknda ilgili bölümlerde açklama yaplacaktr.

YRMNC FASIL

el-Mukaddir smi

Bu isim, menziller feleini ve cennetleri var etmeye yönelmitir. Bu

isim, bu felein dibinde yldzlarn suretlerini takdir eder. Oras cenne-

tin topra ve cehennemin çatsdr. Ona ait harf n, menzili aslann

cephesidir.

Allah öyle der:
‘

Aya menziller belirledik. Bu aziz ve alimin takdiri-

dir.
’m Menziller, burçlar feleindeki bölümlerin varsaymsal yerleridir.

Hak Teala bizim için onlar belirlemitir, çünkü göz onlar ayrt ede-

mez. Allah onlar yirmi sekiz tane yapt. Bunun nedeni, Rahman’n ne-

fesinin harflerinin bu sayda olmasdr. Böyle dememizin nedeni, insan-

larn harflerin saysnn yirmi sekiz menzilden dolay yirmi sekiz oldu-

unu zannetmesidir. Bize göre durum, tersidir. Harfler nedeniyle men-

zillerin says yirmi sekiz olmutur. Bu menziller, on iki burçta yirmi

sekize taksim edilmitir. Bunun amac, her burcun tam ve kesirli sayda

bir pay olmasn salamaktr. Çünkü burçlardan herhangi birisinin sa-

dece kesirli says veya sadece tam says olsayd, burcun âlemdeki hük-

mü, art-eksiklik ve kemal-kemalsizlik bakmndan genellemezdi. Art
ve eksiklik ise, zorunludur, çünkü itidale ulamak, mümkün deildir.

Çünkü âlem, yaratl (tekvin) ilkesine dayaldr. Yaratma ise, itidal var-

ken mümkün deildir. Öyleyse her burçta kesirli ve tam saynn bu-

lunmas zorunludur. Böylelikle her burcun iki menzili ve üçte bir men-

zili vardr. Baka bir ifadeyle bir burcun iki tam ve üçte birlik kesirli
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menzili vardr. Baz burçlarn ise, ortada tam bir menzili, sonunda ve

banda ise kesirli menzili vardr. Böylelikle iki kesirliden, farkl mizaçta

salkl bir menzil ile menzilin üçte biri ortaya çkar. Burada farkl mi-

zaçta dedik, çünkü her menzil, özel bir mizaca sahiptir. Menzili parças

herhangi bir dier menzilin parçasyla bir araya geldiinde, o menzil

kemale erer. Çünkü menzil, tpk burcun üç yönü olmas gibi, üçlüdür.

Menzillerinin yönlerinden birisi de yedi yöndür. Her burç, yedi yöne

sahiptir. Onun kendinden de üç yönü vardr. Böylece toplam on yön

eder. Salkl menzil, tek mizaca sahiptir. ki menzüden oluan menzil

ise ikiden türeyen menzil gibidir. kiden türeyen menzil ile onun adma

yeni bir mizaç ortaya çkar. Yeni mizaç, ebeveynden her birisinde bu-

lunmayan bir mizaçtr. Burada garip bir sr vardr. Bu sr, ‘toplamn

birliidir.’ Çünkü toplam, birin birliinin sahip olmad bir etkisi var-

dr. Dikkat ediniz! Alem toplamn birliiyle meydana gelirken Allah

adna zenginlik, Bir’in mutlak birlii yönünden gerçekleir (ahadiyet

müstanilik, vahidiyet âlemi meydana getirir). Bu hüküm, hiç kuku-

suz, dier hükümden farkldr. Süreyya'nn özel bir mizac vardr. Koç

burcu, ondan üçte birlik bir bölüm almtr. Ardndan iki ve üçte birlik

menzile muhtaç olarak Boa gelmitir. Böylece iki Dabir menzilini tek

mizaçla alm, geride onun adna bir ve üçte birlik menzil kalmtr.

Tam ve salkl menzil bulamamtr ki, ondan alsn. Bu durumda Sü-

reyya’nn iki üçte birlik ksmn alm vc ona Hek’a’mn iki üçte birini

eklemitir. Böylece toplamn birliiyle bir menzil onun adna tamam-

lanmtr. Bu menzil, ona Süreyya ve Hek’a’nn hükmünü ayn anda ka-

zandrmtr. Sonra üçüncü üçü Hek’a’dan alm. Öyleyse Hek’a’nn

iini ancak orta üçte birlik (menzil sayesinde) yapabilmitir. Süreyya'nn

üçte ikisine izafe edilen ilk iiçre bir ise menzilin kemale ulamas içindir.

Çünkü kemal, üçte bir nedeniyle gerçeklemitir. Süreyya'nn üçte biri

adna ise, menzilin sureti -ki o ikisinin ayn deildir- ve kemali sayesin-

de, onlardan her birine veya dier üçte bire ait olmayan bir hüküm
meydana gelmitir. te bir burcun üç yönünün olmasnn sebebi bu-

dur. Bu balamda baz burçlar saf iken bir ksm karktr. Kark olan

ksm, iki üçte birlik menzillerden meydana gelen burçlardr ve bunlar

bilmen burçlardr. Menzillerin taksimi bunlar sana açklar. Bazen bile-

ik menzü, talih menzili ile talihsizlik (veren bir menzilden) bilemi

olabilir. Bu ikisinin toplam, talih verir ve dierinin etkisi gözükmez.
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Bazen talihsizlik ortaya çkartr ve talihin (veya mutluluun) etkisi orta-

ya çkmaz. Sahih-salkl menzil ise böyle deildir. O, Allah’n kendisini

yaratt gayeye doru akar. Allah ona yaratln verdii gibi bileie

de yaratln vermitir.

Burç üzerindeki her delil ve alamette bileiklik bulunmaldr ve bu

sayede üçleme (teslis) gerçekleir. Çünkü delil, her zaman üçlüdür ve

böyle olmas zorunludur; iki terim ve onlar bir araya getiren üçüncü

unsur. Her iki öncülde sonuç çkabilmesi için böyle olmaldr:

‘Hc A, B’dir. Hc B, C’dir. Burada B Lckrarlajm, delil A’dan

C’ye geçmitir. Birletirici yön ise, iki öncülde de tekrarlanan B’dir. Bu

ise iddia sahibinin arzuladdr. Çünkü o, her A’nn C olduunu iddia

etmiti. Delili ise, kar çkann itirazyla bozulmutu. Çünkü o, her

A’nn B olduunu bilmi, her B’nin C olduunu kabul etmiti. Böylece

onun nezdinde iddiacnn ‘Her A, C’dir’ hükmü dorulanmtr. Bura-

dan ve menzilleri burçlara yerletiren taksimden beeri alemde kesin de-

liller (burhan) ortaya çkar.

Bunu örenince, bilmelisin ki: Atlas felei için kürsü, Ar’n yeri-

ni almtr. Adas’n üzerinde kürsü ve Ar vardr. Üçten oluan bileik

öncüller neticeyi meydana getirdii gibi, bu üçlü de, menziller felei-

nin varln ortaya çkartmtr. Netice, iki öncüldeki üçlünün gücünü

içerirken Kcvkcb felei de Atlas, Kürsü ve Ar’n gücünü tar. Kürsü,

iki öncül arasndaki birletirici yöndür, çünkü o. Ar ve Atlas arasnda

vastadr ve her birine dönük bir yönü vardr. Ar’n gücünü içermesi

nedeniyle ilahi kelime kendisinde bir olur veya birleir. Böylelilde

cennetlikler ki mükevkeb felein ehlidir- bir eye ‘ol’ derler, o ey
meydana gelir. Kürsü’nün gücünden dolay ise, her insann onda iki

ei olur, çünkü oras iki ayan konulduu yerdir. Atlas feleinin gü-

cünden ise, onun insanl Rabbinde silinmitir. Artk ondan eya te-

kevvün eder. Hâlbuki eya Allah’tan meydana gelebilir. Bu durumda

Rablik insanda gizlenir. Bu nedenle eyadan haz alr, nimedenir, yer

içer ve cinsel ilikiye girer. Öyleyse insan, Hak ve halktr. Bu nedenle

de bilinmemi tir. Ada felei de bilinmemitir. Bu felein üzerindeki

(Ar vc Kürsü’nün) gücünü elde ettiini söyledik, çünkü ondan mey-

dana gelmitir. Ayn ekilde, onun altnda bulunan her ey, kendi üze-

rindeki hakikaderi toplamtr. Öyle ki, insana varana kadar -ki son
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üreyendir- durum böyle devam eder. nsanda âlemin ve ilahi isimlerin

güçleri kemali üzere toplanr. Kamil insandan daha mükemmel bir

varlk yoktur. Bu dünyada kemale ulamam insan ise sadece suretin

parças olan konuan hayvandr ve insan derecesine ulaamaz. Onun

insan olmakla ilikisi, ölü bedenin insanla ilikisi gibidir. Böyle biri,

hakikati bakmndan deil, ekil bakmndan insandr, çünkü ölü be-

deni -kendisine bakan göz için- bütün güçlerini yitirmitir. Kemale

ulamam insan da öyledir. nsann kemali, halifelik ile gerçekleir.

Halife, ancak hak edi, yani kabul edebilecei özel bir terkibe göre

-çünkü her terkip bunu kabul etmez- ilahi isimleri elde etmekle müm-

kün olabilir. Her terkibin ilahi isimleri hak edi yoluyla kabul etmesi

akln mümkün sayd, fakat gerçeklemesi imkânsz olan ilahi srlar-

dandr.

Allah Teala bu felei yarattnda, yüzeyinde cenneti yaratt.

Cennetin yüzeyi, misktir ve o cennetin topradr. Cennetleri ise, her

burca ait üç yön nedeniyle, üç ksma ayrmtr. Birincisi ihtisas cen-

netleri, kincisi miras cennetleri, üçüncüsü amel cennetleridir. Sonra,

her bir ksma dört nehir yerletirdi. Bunlar, üç ile çarplnca on iki

eder. Hz. Musa’nn tamdaki on iki pnar, buradan ortaya çkmtr.
On iki pnar, on iki boy içindi ve herkes kendi içecei yeri örenmi-
tir. Birinci nehir, tuzlu olmayan su nehridir. Bunun anlam, bakala-

mayan demektir ki, hayat ilmi demektir. kincisi ise, arap nehridir,

haller ilmi demektir. Üçüncüsü bal nehridir ve farkl türleriyle vahiy

bilgisi demektir. Melekler vahyi dinleyince baylrken arap içen kii

de sarho olur. Dördüncü nehir ise, süt nehridir. O ise, srlar ilmi ve

riyazet ve takvann meydana getirdii öz ilmidir (ilmü’l-lüb). Bunlar,

dört ilim türüdür. nsan ise, üçlü yapdadr; bâtnî-ruhanî ve manevi

yaps, doal-duyusal d yaps ve orta (âlem olan) berzah ve misal

âlemindeki bedensel yaps. Her yapnn ise bu nehirlerden bir nasibi

ve pay vardr. Her nasip onun için bamsz bir nehirdir ve tad, ya-

psnn deimesiyle deiir. Söz gelii o nehirden hayaliyle idrak

edemedii eyi duyusuyla idrak eder. Hayaliyle idrak ettiini manasy-

la idrak edemez. Bütün yaplarda durum öyledir. O halde, insann on

iki nehri vardr: htisas cennetinde dört, miras cennetlerinde dört ve

amel cennederinde de -amel cennetine sahip kimse için- dört nehir.
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Amel cennetindeki ise ya kendinden veya ona amel hediye eden kim-

seden gelir.

nsan adna her cennette o cennetin hakikatine ve oradaki yaratl

ilkesine göre bilgiler gerçekleir. Bu yaratllarn kaynaklar birbirin-

den farkl olduu gibi bilgiler ve cennetler de birbirinden farkldr. Bu

nedenle zevkler de deiir. Rahman’n nefesi süreklidir ve kesilmez.

Onu müire diye isimlendirilen bir rüzgar sürükler. Orada bir aaç

vardr ki, her eve kendisinden bir ey girmitir: Giren her parça,

mü’nese diye isimlendirilir. Cennetlikler onun gölgesinde toplanr ve

Allah’n anna yakr ekilde ve bu konudaki makamlarna göre soh-

bet ederler. Her biri adna bilmemi olduklar bilgi gerçekleirken bil-

ginin üstünlüüne göre derece meydana gelir. Aacn altndan kalk-

tklarnda ise, daha önce aina olmadklar cennette bir takm derece

ve menziller bulup takdir edilemeyecek kadar büyük bir haz elde eder-

ler. Bu nedenle arrlar ve hazzn nereden geldiini bilemezler.

Rahman’n nefesinden bir esintiyi rüzgar onlarn üzerine estirir. Bu

esinti, elde ettikleri derecelerin o aacm altnda kazandklar bilgi de-

recelerindeki menziller olduunu bildirir. Böylelikle her biri için sade-

ce kendisinin bildii bir menzil gerçekleir. Onlara urayan her nefes-

te, yeni ve yerleik bir haz vardr. Bu ve benzeri feleklerin yüzeyinin

içerdii ey budur. Bu cennetler, aslan burcunda meydana gelmitir vc

oras sabit burçtur. Dolaysyla süreklilik ve kahr özelliine sahiptir.

Bu nedenle bir eye ehli ‘ol’ der, o ey de emre kar direnemez ve

hemen oluverir. Hiçbir burç, o burcun gücüne sahip deildir. Dolay-

syla bu burç ileri yokluktan varla çkartmada güç ve kahr sahibi-

dir.

Felein dibine gelirsek, Allah onu burçlar feleini kateden sabit

yldzlarn yeri yapt. Onda bin yirmi bir suret vardr. Yedi cevarinin

yedi kat göklerdeki suretleri ondadr. Hepsinin says, bin yirmi sekiz

surete ular ki, bunlar yava veya hzl burçlar feleini kat eder. Her bi-

rinin yldznn günü, burçlar feleini kat etme ölçüsüncedir. En hzl

kat edenleri, ay (kamer) yldzdr, çünkü onun bir günü, bu günlerin

kendisiyle hesapland büyük devrenin günlerinden yirmi sekiz gün-

dür. Bunlar, insanlarn bildii günlerdir. Nitekim Allah Tcala ‘Rabbirir

katnda bir gün onlarn saydklarndan bin senedir
nn buyurur. Burada bi-

linen günler kastedilmitir. Bu yldzlarn en ksas ise, ay günüdür vc
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miktar, insanlarn saydklarndan yirmi sekiz gündür. En uzunu ise,

miktar saylan günlerden otuz alt bin sene olan bir yldza aittir. Bu,

Zi’l-mcaric’in -ki ilahi isimlerden biridir- günü elli bin senedir. Rab is-

minin günü, saydklarmzdan bin sene kadardr. Her ilahi ismin bir

günü vardr. Yldzlarn suretlerinin bütün günlerini, yani onlarn bili-

nen günlerle miktarlarn örenmek istersen, otuz alt bin sene ile bin

yirmi biri çarparsn. Ortaya çkan say, bilinen günlerle yldzlarn gün-

lerini verir. Çünkü onlardan her birinin günü, otuz alt bin senedir.

Sonra hepsine birden yedi yldzn günleri eklenir ve bu toplamdr.

Sonra bu toplam alnr ve burç senelerinde meydana gelen toplam da üç

yüz altmn kendisiyle çarpmndan meydana gelen seneyle çarplr.

Burada ortaya çkan toplam ise Allah’n kendisini yaratt ilk günden

bitime kadar dünyada gerçekleecek varlklarn toplamdr. Bunu bilme-

lisin.

Burçlarn seneleriyle üç yüz altmn kendisiyle çarpm, iki yüz

yedi bin alt yüz eder. Bu toplamda ise yldzlarn günlerinin saysn-

dan meydana gelen toplam çarplr. te bu, el-Aziz ve el-Alim’iri be-

lirledii ve takdir ettii yldzlarn takdiridir. Ahirette, cehennemde fe-

lein dibindeki yldzlarn hükümleri ile dalm, sönmü ve saçlm

haldeki yedi cevarinin hükmü geride kalr. Bu durumda onlar cehen-

neme aydnlk, sabitlik ve feleklerinde yüzülerinin ortaya çkartt
hadiselerden bakalarn verirler. Bunlar yirmi sekiz bin felektir ki,

hepsi gidicidir. Geride özü gerei klar sönmü yüzen felekler kalr.

Ahirette cennette ise, burçlarn ve akim miktarlarnn hükmü kalr.

Cennetlerde bunlardan gerçekleen eyler gerçekleir ve sabit kalr.

Beyaz Misk kesibine gelirsek -ki o insanlarn büyük ziyaret günü

Hakk görmek üzere Cuma günü toplandklar Adn cennetindedir-

onun günleri, Allah’m isimlerinin günlerindendir. Benim veya baka-

snn bu konuda bir bilgisi yoktur. Çünkü Allah’n öyle isimleri vardr

ki, onlarn bilgisini gaybna ayrmtr. Onlar bilinmedii gibi, günleri

de bilinmez.

Cennetler arasnda Adn cenneti, insanlarm evlerinin arasnda Al-

lah’m evi Kabe gibidir. Adn cennetinde büyük ziyaret ise. Cuma nama-

z gibidir. Özel namaz ise, be vakit namaz gibidir. En özel ziyaret, na-

file namaz için mescider gibidir. Namaznn ölçüsüne göre Hakk ziya-

ret edecein gibi namazdan çkma ve her iki namaz arasndaki duru-
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muna göre O’nu görürsün. Öyleyse iin en az, tekbirde ve namazdan

çk esnasndaki niyetteki ‘huzurdur.’ En büyüü ise, huzurun namazn

bürün parçalarna elik ermesidir. Burada münacaar vardr, müahede,

harekeder ve duraanlk vardr. Bu isme ait harf, n’dr. Menzil ise,

cephedir.

Yüz yirmi ikinci ksm sona erdi.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZYRM ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YRM BRNC FASIL

er-Rab smi

Bu isim, ilk göü, Beyt-i Mamur’u, Sidre’yi ve Halil’i yaratmaya

yönelmitir. Ona ait gün. Cumartesi, harf Yc, menzillerden ise

Keyvan’dr.

Allah öyle der: ‘De ki Rabbim benim bilgimi artr.’223 Bilginin art,

Rab’den istenilir. Bu nedenle dier isimlere göre, âlem, daha çok bu

isme muhtaçtr ve bu nedenle âleme izafe edilmitir. Bu isim, bütün ya-

rarlara ait isimdir ve üç ana isimden biridir.
£

Rabbiniz ve babalarnzn

Rabbi’
224

,
‘göklerin ve yerin Rabbi’

225

,
‘dounun Rabbim\ ‘iki dounun Rab-

bi’
227

, ‘ibatnn Rabbi
,22s ve

(
iki batnn Rabbi

’229
gibi ayetler vardr. Rab, ve-

kil edinilendir. Bu isim, Sidre’ye yeilliini, çiçeklerini ve canlln ve-

ren isimdir. Sidre’nin ise, Rab ve Allah isminden gelir. Rahman

ismi ise, kokusunu kendinden vermitir, Nitekim (ayette) cennetin ko-

kusu (orf) denilmitir ki, raiha demektir. Aacn kökleri ise, Allah is-

minden, zakkumu ise cehennemliklere aittir. Allah Sidre’yi hüviyet nu-

ruyla yüceltti. Herhangi bir göz onu görüp smrlayamaz veya betimle-

yemez. Ona giydirilmi nur, kullarn amellerinin nurudur. Onun çiçek-

lerinin says, mutlularn nefeslerinin says kadardr. Harta mutlularn

amellerinin says, hatta amelleri kadardr. Ameller cennetindeki her

köke veya köprüye, Sidre’nin dallarndan biri girmitir. Bu dalda

ameldeki -ki dal onun suretidir- harekederin miktarna göre çiçekler
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vardr. Daldaki her yaprakta kulun ameli yaparken Allah karsndaki

huzuru ölçüünce bir güzellik vardr. Daln yapraklar ise, o ameli ya-

parkenki nefeslerin saysncadr. Sidre’nin dikenleri bedbahtlara ait ol-

duu gibi kökleri de onlaradr. Aaç tek, fakat kökleri dallarnn verdi-

inin zddn meydana getirir. Dallar hakknda nitelediimiz her eyin

zdd köklerde bulunur. Bu durum botanikte (ilmü’n-nebat) skça ger-

çekleen bir vakadr.

Anlatlr ki, Ebu Ala b. Zehr -ki tbb özellikle, oriar iyi bilenler-

den biriydi- Ebu Bekir b. Sai’den -Ibn Bacce diye tannr- odar daha

iyi tanrd. O da, otlar Ebu Zehra kadar bilmese de, doa bilgisinde

ondan daha üstündü. Bununla birlikte, otlar da iyi bildiini zanneder-

di. Bir gün bineklerine binmiler, bir ota rast gelmiler. bn Zehr hiz-

metçisine bir ot iaret ederek ‘bizim için kes’ demi. Bir parça alm,

elinde ufalam, sonra burnuna yaklatrm, burnuna çeker gibi yap-

m. Ebu Bekir’e öyle demi: ‘Otun kokusunun ne kadar güzel oldu-

una bak!’ Ebu Bekir de burnuna çekmi, koklar koklamaz burnu ka-

namaya balam. Otun kokusu nedeniyle kanayan burnunu durdurmak

için yanndaki her eyi kullanm, fakat bir ie yaramam. Neredeyse

ölecekti. Ebu Ala tebessüm ederek ‘Ebu Bekir aciz kaldn
5

deyince,

hizmetçisine ‘Otun köklerini çkart’ demi. Hizmetçi kökleri getirdiin-

de, ona ‘Ebu Bekir! Bunlar kokla’ demi. Onu koklaynca, kan kesil-

mi. Bunun üzerine, ot bilgisinde onun üstünlüünü anlamt.

Bu aaçla Beyt-i makdis ehli insanlarn en mutlusudur. Nitekim

Mehdi ile en mutlu olacak insanlar ise Kufeliler’dir. Mekkeliler ise, Hz.

Peygamberle insanlarn en mudusudur. Kuran ehli ise, Hak ile insanla-

rn en mudusudur. Mudu insanlar, bu aaçtan yediklerinde gönüllerin-

deki kin sökülüp atlr. Yapraklarna öyle yazlmtr: ‘Subbûhun

kuddûsun Rabbü’l-mclaikcti vc’r-ruh (Münezzehtir, mukaddestir, me-
K

leklerin ve Ruh’un Rabbidir)!’ Ademoullarnn amelleri, bu Sidre’ye

ular. Bu nedenle de, Sidre-i münteha (biti sidre’si) diye isimlendirilir.

Hakkn orada büyük ve özel tecellisi vardr. Bu tecelli bakam snrlar,

düüneni hayrete düürür. Yannda bir oturak vardr ki, Cebrail’e aittir.

Orada gözlerin görmedii, kulan duymad ve kimsenin akima gel-

meyen ayeder vardr. Nitekim Peygamber oray anlatrken, Allah’n nu-

runun orada kendisini kapladn belirtmiti. Kimse onu niteleyemez.

Oraya bakan kimse, aknla düer. Allah bu gökte Beyt-i mamur5

u
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yaram. O ‘darah’ diye isimlendirilir ve Kabe’nin yönündedir. Bir riva-

yette, oradan bir ta düseydi, Kabe’nin üzerine düerdi, denilir. Bu ev,

o göktedir. Gök ise, duraan ve hareketsizdir. Bu nedenle de, Kabe’nin

yönünden ayrlmaz. Çünkü Allah bu gökleri sabit ve duraan yapm-

tr. Bizim için onlar, evin çats gibidir. Bu nedenle Allah onlar yüksel-

tilmi, ‘çat’ diye isimlendirmitir. u var ki, her gökte bir felek vardr.

Felek, göün yldznn -ki kendi feleklerinde yüzerler- yüzmesinin

meydana getirdii eydir. Her yldzn felei vardr ve feleklerin says

yldzlarn says kadardr. Allah ‘Hepsi bir felekte yüzer
’1*0

buyurur. Gök-

lerin cisimleri (cirm), effaftr ve feleklerin, meleklerin meskenidir. Yl-

dzlarn yüzmesi olmasayd, göklerde varlklar ortaya çkmazd. Öyley-r

se göklerde onlar, yeryüzündeki yollar gibidir. Yollarn varl, üzerinde

yürüyenlerle gerçekleir. Onlar, kendileri bakmndan yeryüzü, üzerinde

yürünme bakmndan yoldur. Evin iki kaps vardr. Her gün yetmi

bin melek oradan girer ve karsndaki kapya çkar. lk girdikleri kap-

dan bir daha girmezler. Melekler oraya dou kapsndan girer. Dou
kaps, nurlarn zuhur yeridir ve bat kapsndan çkarlar. Oras, giden

nurlarn gizlenme kapsdr. Böylelikle nurlar gaybte bulunur ve hiç

kimse onlarn nerede yerletiini bilemez. Bu melekleri Allah, her gün

hayat nehrinin damlalarndan yaratr. Bu damlalar, her gün hayat neh-

rine bir kez dalmas kendisine emredilen Cebrail’in kanat çrpmasndan

dökülür. Meleklerin her günkü says kadar, Âdemouilarnm düünce-

leri meydana gelir. Mümin olsun veya olmasn, herkese günde yetmi

bin düünce gelir ve onlan Allah ehli bilebilir. Bu melekler, Beyt-i ma-

mura girip oradan çkarken, Allah’n kalplerin düüncelerinden yaratt

meleklerle bir araya gelirler. Onlarla karlatklarnda ise, kyamete ka-

dar balanma dilerler. Kalbi Allah’ zikretmekle ‘mamur’ birinin dü-

üncesinden yaratlm melekler, bu makama sahip olmayan bir kalbin

düüncesinden yaratlm meleklerden ayrr. Bu düünce, gerekli veya

gereksiz bir konuyla ilgili olabilir. Bütün kalpler, bu evden yaratlmtr.

Dolaysyla o ev sürekli mamurdur. Düünceden oluan her melek, dü-

üncenin suretine göre meydana gelir.

Allah bu göklerde bir yldz yaratm, kendisine emrini vahyetmi,

Halil brahim’i ona yerletirmitir. Bu yldz için kendi feleinde belli

bir süreye kadar devam eden bir hareket belirlemitir. En alacak i-

lerden birisi, bu hareketler meselesidir. Çünkü onlar, kapal konular-
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dandr. Çünkü etkiye konu olan eyin iki etkin arasnda bulunmas im-

kânsz deildir. Yldza ait böyle bir hareket, iki farkl hükümden ger-

çekleebilir. Birincisi zorlamal, dieri iradi veya doal hükümdür. Bu-

na açk bir örnek verilebilir: öyle ki: Bir cismin üzerindeki bir canl

irad olarak bir yöne yönelebilir. Cisim ise baka bir yöne doru hareket

etmitir. Canl cismin hareket yönüne doru veya zddna doru hare-

ket eder. Böylelikle iki zt hareket bir zamanda bir araya gelir. Öyleyse

canl, üzerinde bulunduu cisimde yol alr. Cisim ise baka bir cisim

üzerinde onu götürür. Böylelikle canl dolayl olarak onun üzerinde yol

kat eder. Söz gelii bir yere atlm elbisenin üzerindeki karncay düü-

nelim. Karnca orada douya doru yürürken biri elbiseyi batya doru
çeker. Bu durumda karnca, hareket ettii o anda douya doru hareket

ederken, elbisenin hareketi nedeniyle batya doru hareket eder. Bu, ka-

rnca adna ‘zorlamal
5
harekettir ve ona hakimdir. Bu iki hareket, bir

anda birbirine karttr. Baknz! iki zddm bu konuda bir araya geli

yönü var mdr, yok mudur? Çünkü yldzlar felekte -gözün görüüne

göre- batdan douya hareket eder. Büyük kuatc felek ise, yldzlar

bandan douya doru hareket ettirir. Yldzlar, içinde bulunduklar an-

da doudan batya doru hareket ederken bandan douya doru da ha-

reket ederler. Douya doru hareketini meydana getiren felek, batya

doru hareketini meydana getiren felein ayndr. te bu, iradedeki zo-

runluluk (cebr f’l-ihtiyar) meselesidir. Bu anlaya göre kul, seçmeye

mecburdur! Bu meseleden kullarn fiillerin kim tarafndan yaratlm

olduu konusu örenilir: Fiiller iki güç yetirenden birisine mi, yoksa

ikisine mi aittir? Her güç yetirenin fiilde özel bir yönü vardr ve bu sa-

yede yükümlülük gerçekleir, ceza ve sevap meydana gelir. Ariflerin

kalplerinde bu felee ait etkiyi daha önce zikretmi, bizden bakalar da

onu zikretmiti. Biz felein âlemdeki olu ve bozulu eklindeki etkile-

rini de zikrettik. Buras, rükünler ve türeyenler âlemidir. Bütün bunlar,

Rahman’n nefesindendir, çünkü o, varln sebebi olan hareketi salar.

Asla baknz! rade yönelimi olmasayd -ki o, manevi bir hareket ve

sözdür, lafz da bu hareket nedeniyle lafz diye isimlendirilmitir- varlk

ortaya çkmazd.

Allah bu felekten Cumartesiyi ortaya çkartr. O, ebedilik günüdür.

Gecesi bitimi olmayacak ekilde ahrette iken gündüzü bitimi olmayacak

ekilde ikinci mahaldedir. Orada yedi gün meydana gelir ki, cumartesi
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de onlardan biridir. Bu da, alacak ilerden biridir. Cumartesinin de

kendilerinden olduu günler, Cumartesi gününde meydana gelmekte-

dir! Öyleyse cumartesi günlerden biriyken günler kendisinde ortaya ç-

kar.

Bu durumun ilahi hakikatte bir dayana vardr. öyle ki: Tirmizi

garip bir hadiste Hasan’dan, o Ebu Hureyre’den, o ise, Hz. Peygam-

berden aktarr: ‘Allah teala Adem’i yaratt ve kendisine ruh üfleyince

haprm. Bunun üzerine Hak kendisine ‘Hamd olsun de’ diye emretti.

O da bunu demi, böylelikle kendi izniyle Allah’ övmütür. Allah öyle

der: ‘Rabbin sana merhamet eder! Bundan dolay da seni yaratt.’ lave

Tirmizi’ye ait deildir. Tirmizi’nin hadisine dönersek, öyle devam

eder: ‘Allah öyle der: ‘Âdem u meleklere git ve de ki: Allah’n selam

üzerinize olsun.’ Onlar da ‘Allah’n selam ve rahmeti senin de üzerine

olsun’ diye selamn almlardr. Sonra Rabbine dönerek öyle demi:

‘Bu seninle onlarn arasndaki selamdr.’ Allah Âdem’e iki eli kapalyken

öyle demi: ‘Dilediin birini seç!’ Âdem öyle demi: ‘Rabbimin iki

elini seçtim. Her iki eli de sa ve mübarek eldir.’ Allah ellerini açtn-

da, Âdem ve zürriyeti orada idi.’

Âdem, bir yandan avucun içindeyken bir yandan dndayd. Bu

mesele de öyledir. Bunu incelersen. Hakkn karsnda bilginin hayret

konusu olduunu görürsün. Hayret ‘o’dur ve o deildir5 (makamdr).

‘Attnda sen atmadn, fakat Allah att.’
231 Böylece baladyla bitirdi.

Burada ‘orta’ vardr! Çünkü o bir olumsuzlama ile -ki o ‘atmadn’
212-

ifadesidir, olumlama arasmdadr. Bu ise ‘Allah att
™3

ifadesidir. Bu du-

rum, u anlama gelir: ‘Sen sen iken sen deildin. Fakat Allah endir.’-
te bu, bizim zahir ve mazharlar hakknda söylediimiz sözün anlamdr.

Onlarn suretleri deise bile, O’nun ayndr. Zeyd’in organlar farkly-

ken, bir olduunu söyleriz. Onun aya eli deildir. O ise, Zeyd derken

Zeyd’in kendisidir. Zâhiri-bâtn, görünür-görünmez organlarnn su-

rederi birbirinden farkldr. O ise, Zeyd’dir ve Zeyd’den bakas deil-

dir. Sonra her suret ona izafe edilir ve ‘kendi’, ‘nefsi’, ‘bütünü’ ‘toplam’

diyerek sürekli Zeyd ifadesini pekitiririz.

Bu felekte ölümün kendisi, rahatn kayna, sebatta hareketin hz,

süsü ve eziyeti atmak bulunur. Bu nedenle bu felek Aslan burcunda

meydana gelmitir. O, doada kendisinin zdd, sabitlikte benzeridir.
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Buradan ‘benzerler zttr’ diyen hata etmi midir, etmemi midir, anla-

lr. Yldz burca yerletiinde, hükmü karr m? Bu durumda toplamn

o ikisinden her birine ait olmayan bir hükmü var mdr, yok mudur?

Yoksa menzilin ve burcun hükmü kendisine yerleen yldza baskn m
gelir? Ya da yldzn hükmü burca m baskn gelir? Ya da onlardan birisi

hükümde çounluk dieri azlkla nitelenerek, iki hüküm birden mi or-

taya çkar? Bize göre, onlardan birisi dierinde hüküm sahibi deildir.

Onlarn toplam hüküm sahibiyse, bu hüküm, hükme konu olan eyde

ortaya çkar. Her birinin söz konusu hükümle hükme konu olan eyde

bir gücü vardr. Çünkü bu hüküm ‘toplanma’ diye isimlendirilen bir

halde her ikisinden birden çkmtr. Nitekim ayn ey yldzlar arasn-

daki bitimelerde gerçekleir. Bu da bir bitime türüdür ve bir araya

gelme deil, bir menzile yerlemedir.

YRMKNC FASIL

el-Alim smi

Bu isim, ikinci göü ve onun feleini yaratmaya yönelmitir. Per-

embe günü, Musa, harflerden Dat menzillerden Sarfa hakkndadr

Allah peygamberine emrederek ‘De ki Rabbim bilgimi artr™4 bu-

yurdu. Kelam, bu göün dier göklerin ve feleklerin var olmas hak-

kndadr. Nitekim bu belirdlmiti. Burada -daha önce zikredildii gibi-

bu ve dier göklerin ve feleklerin varlndan söz edeceiz. u var ki

ben, özel olarak her göe ait hükme iaret edeceim. Bu göe gelirsek,

Allah ona enirini vahyetmitir. Her göün emrinin ayrntlarndan söz

etmek, sözü uzatr. Bunun bir ksmn, et-Tenezzülatu’l-Müsûliyye adl

eserimizde açklamtk. Bu göün emrinin bir yönü, bilgi, yumuaklk,

rifk ve bütün güzel huylarla birlikte, alimlerin kalplerinin hayat bulma-

sdr. Bu nedenle göklerin sakinleri olan nebi ruhlarndan hiç biri, Al-

lah’n ümmetine elli rekat namaz farz kld gece Hz. Peygamberi

uyarmamt. Bunun istisnas, Hz. Musa idi. O, kendisine ‘Rabbine

bavur’ demiti. Çünkü Musa, bu konular Hz. Peygamber’den daha iyi

biliyordu. Bunun nedeni, benzer bir durumu srailogullannda tecrübe
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etmi olmas ve snanm olmasyd. Böylece zevkinden ve tecrübesin-

den konumutu. Bilgilerini kitaplardan ve rivayetlerden deil, zevk ve

ilahi tecelliden aktarmayan herhangi bir eyh, alim olmad gibi üstat

da saylmaz! Bunu söylemeseydi, namazda elli rekat bize farz klnrd.

Hâlbuki Allah peygamberini âlemlere rahmet olarak gönderdi. Kimin

yükümlülüü çok olursa, merhameti azdr. Bu nedenle Allah, Isra yol-

culuu esnasnda önüne Hz. Musa’y çkartm, onun vastasyla ümme-

tin yükünü hafifletmitir. te bu, Allah’n kendisine emrini vahyettii

ve günlerden Perembe’yi tahsis ettii bu göün emrinin hükmüdür.

Öyleyse arifler için meydana gelen her bir sr, bilgi ve tecelli, bu gökten

ve Hz. Musa'nn hakikatinden meydana gelir. Unsurlarda ve türeyen-

lerde Perembe günü ortaya çkan her bir eser, bu göün yldzndan ve

feleinin hareketinden ortaya çkar. Bu ise, tafsil olmakszn, özel bir

harekettir.

Ona ait harf Dat, menzillerden Sarfa’dr. Zikredilen harflerin her

bir gökteki varlna gelirsek, göün söz konusu harfin varlnda etkisi

vardr. Menzillerden Safa’nm ona ait olduunu veya herhangi bir göe
belirli bir menzilin ait olduunu söylerken ise, harf hakknda söyledi-

imiz gibi, söz konusu göün menzilin varlnda bir etkisi olduunu

kast etmedik. unu kast ettik: Bu felei özgü yldz, Allah'n var ettii

ve hareket eden ilk yldzdr. Allah on kendisine ait olarak söylediimiz

menzilde var etmitir. Öyleyse o, varl kendisinde ortaya çkt için,

mutlu olduu menzildir. te ‘menzillerden u ona aittir
5
derken, kastet-

tiimiz durumdur. Her göün ve felein yedi madenden birisinde bir

etkisi vardr. Bu maden, o felee özgüdür ve felek gücüyle ona bakar.

YRM ÜÇÜNCÜ FASIL

el-Kahir smi

Bu ilahi isim, üçüncü göü yaratmaya yönelmitir.

Bu isim, üçüncü göün varln, feleini ve yldzn ortaya ç-

kartm, onu Harun’un meskeni yapmtr. Bu ilahi isim ile Allah, göe
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emrini vahyetti. Onun yldznn varl, Çaramba günü Avva menzi-

linde feleinin hareketi idi! Ona vahyedilmi emir, kann tututurulmas

ve hamiyet duygusudur. Bu felein hareketinden lafzî harflerden Lam
ortaya çkmtr. Çaramba günü, ariflerde ortaya çkan ilahi srlardan

her bir bilgi ve sr, Harun’un ruhundan bu gökten ortaya çkar. Türe-

yenlerden ve rükünlerdeki her bir eser ise, bu felein emrinden ve yld-

zn hareketindendir. Çünkü Allah her göe emrini vahyettiinde, ona

özgü ilahi isimle vahyetmitir. Bu isim, ona yardm edendir.

YRM DÖRDÜNCÜ FASIL

cn-Nur smi

Bu isim dördüncü göü var etmeye yönelmitir. Dördüncü gök,

âlemin kalbi vc göklerin kalbidir.

Bu isim, onun varln Pazar günü ortaya çkartm, insan ruhlar-

nn kutbunu oraya yerletirmitir. Söz konusu kii, dris’tir. Allah bu

göü ‘yüce bir mekân’ diye isimlendirdi. Çünkü onun üzerinde bulunan,

kendisinden üstündür. Böylece mekânn mertebe üstünlüünü kastet-

mitir. Bu nedenle bu mekân rütbe yönünden yükseklik mertebesine sa-

hiptir. Allah onu balk menzilinde yaratm, yldz ve feleini ortaya ç-

kartm, Nun harfini ondan var etmi, yldznn hareketiyle gece ve

gündüzü var etmi, gündüzü taksim etmi, ilahi hükmü onda âleme

bölmü, o ikisinden birisini dii, dierini erkek yapmtr. Bunun amac,

unsurlarda ortaya çkan türeyenleri meydana getirmekti. Genellikle gün-

lerde ortaya çkan vc gündüz doan eserin annesi gündüz, babas gecedir.

Geceleyin ortaya çkan eserlerin ise, annesi gece, babas gündüzdür. Böy-

lecc gece gündüze girer. Gündüz diidir. Gece de gündüze girer, çünkü o

da diidir. Bu meseleyi Kitabu’-e’n adl eserimizde açklamtk.

Pazar günü ortaya çkan bilgi ve türeyenlerdeki eserler, bu gökten

ve onun sakininden meydana gelir. Hatta her gün ve ihatas altnda bu-

lunan âlemde ortaya çkan etki ve bilgiler, bu gökten meydana gelir.

Onun yldz kaybolmaz.
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YRM BENC FASIL

el-Musavvir ismi

Bu isim, beinci göü, onun feleini ve yldzn yaratmaya yönel-

mitir.

Bunun zuhuru, Gafr menzilindedir. Allah, onda ruhlarn, cisimle-

rin ve unsur âlemindeki bilgilerin suretlerini izhar etmitir. Onlar, Cu-

ma günü görevlendirme yoluyla tam etkiye tahsis edilmitir. Allah bu-

raya Yusufu yerletirmi, ondan Re harfi ortaya çkmtr.

YRM ALTINCI FASIL

el-Muhsi ismi

Allah öyle der: ‘Her bir eyi sayca saymtr.’™ Burada varl kast

etmitir. Bu ilahi isim, altnc göü, onun yldzn ve feleini, Zebane

menzilinde Çaramba günü yaratmtr. Orada Hz. sa’y var etti. Un-

sur âleminde ortaya çkan duyusal ve manevi her eser; ariflerin kalple-

rinde meydana gelen her ürün, bu göün vahyinden meydana geür. T
harfi buradan meydana gelmitir.

YRM YEDNC FASIL

el-Mübîn smi

Bu isim, yakn semay, yldzn ve feleini, klil menzilinde Sal

gününü var etmeye yönelmitir.

Bu felein hareketinden Dal harfi meydana gelir. Âlemde Sah günü

ruh ve beden olarak meydana gelen her hüküm, bu göktendir. Bütün
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bunlar, o günün gecesi deil, gününde gerçekleir. Çünkü her günün

gecesi, sabahnda o günün gerçekletii gece deildir veya o gündeki

günein batmasyla meydana gelen gece deildir. Kitabü’-e’n'de bunu

açklamtk. Bir güne ait gece, günün ilk bölümünde hiikiim sahibi

olan gecenin ilk anndadr. te o, gecenin günüdür. Gece ise, o günün

gecesidir ki, bunu kastetmekteyim.

Bilmesisin ki, yakn semaya Allah emrini vahyetmi, Âdem’i yerle-

tirmitir. Âdem, fert insandr ve bu türün asldr. Bu durum ‘Sizi bir ne-

jisten yarattk’
136 ayetinde dile getirilir. Allah onu, yani insan, içinde hz-

la bakalaan düünceleri çoalan birisi olarak yaratt. Her an onun

içinde deiiklikler gerçekleir. Çünkü insan ilahi surete göre yaratlm-
A

tr. Allah ise, ‘O her gün bir itedir’ buyurur. Alemin iki anda bir halde

sabit kalmas, mümkün deildir. Âlemde haller ve arazlar, her zaman

diliminde bakalar. Bu arazlar. Hakkn buyurduunu bilenler için,

kendisinde bulunduu ‘enlerdir (i).’ Bunun otoritesi ise, insann

bâtnnda ortaya çkar. nsan her nefes ‘düünceler’ (hatra) diye isim-

lendirilen suretlerde halden hale girer. Bunlar gözlere görülseydi, ala-

cak srlar görülürdü. Felek harekederinin en hzls, kendi yldzyla bir-

likte -ki aydr- bu felein harekeddir. O, dier seyyar yldzlara göre

menziller feleini katederken en hzl olandr. Onun her gün bir menzili

vardr. Böylece felei yirmi sekiz günde kateder ve âlemde etki hzla

gerçekleir. Bunun nedeni, hareketin hzdr. Bu durumda âlem, düün-

celerinin hznda Âdem’e benzer. Allah Âdem’i bu göe yerletirmi,

oullarnn ahslarn sama ve soluna yerletirmitir. Onlarn ahsla-

rn keif ehli bilir. Sama üstün olanlar, soluna süfli olanlar yerletir-

mitir. Âdem, oullarnn hiç birinin halinden habersiz kalmaz.

Bilmelisin ki, tekil insan diye isimlendirilen bu hakikat, her insanda

bulunurken Adem’de daha tam olarak bulunur. Çünkü o, benzersiz ola-

rak var oldu. Bundan sonra ise, ondan benzerler çkm, onun suretine

göre ortaya çkmlard. Âdem âlemde ve ilah isimlerden meydana

gelmitir. Böylece Âdem hem âlemi hem Haldun suretine göre ortaya

çkm, insanlar arasnda çeitli eylerde ortaklk gerçeklemi, her ahs

bakasndan farkllm salayan bir durumla dierlerinden ayrmtr.
Âlem de böyledir. Âdem kendine özgü yönüyle tekil insan diye isim-

lendirilirken ortak olduu yönüyle büyük insan diye isimlendirilir.

Âdem, insanolunun babasdr. Bu nedenle her insana dönük bir ba
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ve nispeti vardr. Adem’in âlem ve Hak karsndaki durumu, oullar-

nn kendi karsndaki durumuna benzer. Bu nedenle âlemdeki her su-

retten çkan bir ba Adem’de bulunur ve bu ba kendisine doru uza-

nr. Âdem onun suretini korur. Her bir ilahi isimden bir ba ise,

Adem’e doru uzar ki, mertebesini ve halifeliini korusun. Öyleyse

Âdem, kendi hallerinde ilahi isimlerin deimesi gibi deiirken olula-

rnda (ekvan) bütün âlem gibi halden hale girer. nsan cismi küçük,

cinni ince, hareketi hzl olandr. Hareket ettiinde bütün âlem hareket

eder. Bu hareket ile de, ilahi isimleri kendisine davet eder. lahi isimler,

bu hareket ile Âdem’in neyi istediini görmek üzere kendisine bakarlar.

Böylece kendi hakikatleriyle dilediini yerine getirirler.

Felekler arasnda yakn gök feleinden küçüü yoktur. Allah, bir

iliki nedeniyle, Adem’i oraya yerletirdi. Bu felein küçüklüü nede-

niyle dönüü hzl olmu, insandaki düüncelerin hzna uymutur. Al-

lah ortakl yönünden deil, özel-tekil insan olmas bakmndan, ken-

disini oraya yerletirmitir. Sonra, Allah, oullarndan her bir gökte bir

ahs yaratmtr. Bunlar, Hz. sa, Hz. Yusuf, Hz. dris, Hz. Harun,

Hz. Yahya, Hz. Musa ve Hz. brahim’dir. Âdem, her gün babalar ol-

mas bakmndan kendilerine bakarken, onlar da -oullan olmalar ba-

kmndan deil- belirli menzillerde bulunmalar bakmndan kendisine

bakarlar, ite bu teldi insan, zatyla ilahi mertebenin karsnda bulunur.

Allah, ekli ve organlar bakmndan onu alt yön sahibi olarak yaratt.

Bu yönler, onda ortaya çkar. O, âlemde çevredeki nokta gibidir. Hak

karsnda bâtn, âlem karsnda ise, zahir gibidir. Yönelite ilk, yarat-

lta sondur. Öyleyse insan, amaç yönünden ilk, yaratlta son, surette

gözüken, ruh bakmndan görünmeyendir. Allah, onu doas ve cismi-

nin sureti bakmndan dört eyden yaratt. Bu nedenle doas bakmn-

dan dörtleme insana aittir. Çünkü o, dört rüknün bir toplamdr. Allah

Adem’in bedenini uzunluk genilik ve derinlik olmak üzere üç boyuttan

yaratt. Böylece zat nitelik ve fiilleri bakmndan ilahi mertebeye benze-

di. Bunlar, üç mertebedir; Birincisi, eklinin mertebesidir ki, yönlerinin

ayndr. kincisi, doasnn, üçücüsü ise, cisminin mertebesidir. Sonra

Allah onun için benzer ve zt yaratt. Bu bein dnda ise, bir ey yok-

tur. Öyleyse Âdem be saysna tahsis edilmitir, çünkü dier saylarda

el-Hafz isminin ait olduu bir say yoktur. Be, kendisini ve bakalarm

zatyla korur. Bu durum cO ikisini korumak kendisine güç gelmez
’ 2'17

aye-
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tinde dile getirilir. Burada ikilik bildiren zamir gelmitir. Biz de, ‘ken-

dini ve bakasn korur’ derken, bunu kastettik. Onun zt olmas ise, in-

sann aciz, cahil, güçsüz, ölü, kör, a, sar, yoksul, zelil olmas yönüy-

ledir. Benzeri olmas ise, bütün ilahi ve kevni isimlerle ortaya çkmas
itibanyladr. nsan, âleme benzerken ilahi mertebeye de benzer. Böyle-

likle iki benzemeyi bir araya getirir. Böyle bir Özellik, insann dnda
herhangi bir yaratkta bulunmaz. Öyleyse insan, bilen, diri, güç yetiren,

konuan, gören, duyan, izzetli ve zengin gibi bütün ilahi ve kevni isim-

lere sahiptir. Öyleyse insan, isimlerle ahlaklanabilir. Bu nedenle onun

be hali vardr ki, bunlarla kendisinin dndaki her eyin mukabilinde

bulunur ve her ey kendisine bakar. Çünkü insan, ‘toplayc kelimedir.’

Allah, ona böyle bir güç vermitir ve bu sayede bir bakta iki mertebeyi

görebilir: Haktan alr, yaratklara aktarr. Onlarn bir ksm kendisine

ekli ve sureti bakmndan bakar. Buna insan ekle özgü özel durumlar-

la bu makamdan yardm eder. Bir ksm, doas bakanmdan insana ba-

kar. nsan ise, ona o makamda doaya özgü özel durumlarla yardm

eder. Nitekim Hak da insann ekline el-Muhit isminden yardm eder.

Doasna ise, hayat, bilgi ve irade ve kudret niteliklerinden yardm

eder. Baz varlklar ise, insana cismi yönünden bakar. nsan bu makam-

dan o varla cisme özgü özel durumlarla yardm eder. Hak da, kendi-

sine kendi mertebesinden zat, sfat ve fiillerinde ortaya çkartt eylerle

yardm eder. Baz varlklar insana -didime olmakszn- yüz yüze bakar.

nsan o varla bu makamdan bakmaya özgü durumlarla yardm eder.

Hak da, insana -zelil ise- el-Baid ve el-Muiz, -izzetli ise- el-Müzil ismiy-

le yardm eder. Bir ksm mertebede kendisi için misal suretine girmesi

yönüyle insana bakar. Çünkü o, mertebede halifedir ve onda ortaklk

vardr. Allah öyle der:
c0 sizi halifeler olarak yaratandr.’23* Baka bir

ayette ise ‘Davud seni yeryüzünde halife yaptk’
2 '9

buyruldu. nsanlar yer-

yüzünde Hakkn vekilleridir. nsan ise, kedisine böyle bakana bu ben-

zerlie özgü özel durumlarla yardm eder. Hak ise, bütün isimleriyle in-

sana yardm eder ve ancak bu kadar olabilir.

Allah, kullarn bedbaht ve mutlu diye taksim etmi, kullarn iki di-

yardaki yerlerini ise, cehennem -ki bedbahtlarn yeridir- ve cennet diye

belirlemitir. Cennet ise, mutlularn yeridir. Allah, onlar bedbahtlar di-

ye isimlendirmitir, çünkü onlar, kendilerine ar gelen bir yere yerleti-

rilmilerdir. Sonra, bu insanlar da mutlular diye isimlendirmitir, çün-
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kü onlar kendilerine kolay gelen bir yere yerletirilmitir. Bu ise, uyum

ve yardm demektir. Hakkndaki iradesi karsnda Allah ile birlikte ha-

reket eden kiiye hiçbir ey ar gelmez!

Hikâye: Rabia (Adeviyye) bam duvara çarpm ve yüzü kanam,

oral bile olmam. Bunun nedeni sorulunca, öyle demi: ‘Allah'n hak-

kmdaki muradna uymam, gördüünüz bu durumu hissetmemi engel-

ledi.’ Bama gelen kaza Rabia’ya ar gelmemiti. Gelmi olsayd, bun-

dan dolay ac duyard. O halde, bedbahtlar ancak kendilerinden dolay

ac duyar, çünkü onlar, itiraz etme ve Allah’n kullan hakkndaki fiille-

rine ‘sebep bulma (ta’lîl
)

5 makamna yerletirilmilerdir. Hangi ey için

olursa olsun, böylcdir. Onlar, herhangi bir ey için ‘öyle olsayd daha

iyi ve yerinde olurdu’ derler, Rablie kar çkarak Allah’a ve peygam-

berine itiraz ederlerdi. Öyleyse onlarn bedbahtl, kendi çatmalar-

dr. Cehennem bu hal üzere girdikleri bedbahtlarn yeridir. Süre uza-

ynca, hal de deiir. Çünkü süre uzamasnn ‘Onlara sûre uzad, kalpleri

katlat’140 ayetinde belirtildii gibi bir hükmü vardr. Bedbahtlar süre

uzaynca, itirazn faydas olmadm görerek öyle derler: ‘Uymak daha

yerindedir.’ Bunun üzerine suretleri deiir. Bu deitirme hükmü de

deitirir. Artk bedbahtlk ortadan kalkar, içlerindeki azap yok olur,

bulunduklar yerlerde rahata ererler, orada Allah’tan bakasn büeme-

yecei bir haz bulurlar. Çünkü onlar, Allah’n kendileri için seçtii eyi

seçmi, bu esnada azaplarnn kendilerinden olduunu anlam, bütün

hallerinde Allah’a hamd etmilerdir. Bu hal, nimet ve ihsan veren Al-

lah’a hamd etmelerini salamtr.

Sonra bu tekil insann -ki Âdem’dir- ve kendisine özgü bir makama

yerletirilmi her insann mutlular menziline dönük baka bir bak
vardr. Bunlar, Mükevkeb felei belirlemitir ve bunlar, cennet ve ce-

hennem menzilleridir. Cennet yüz derece olduu gibi cehennem ilahi

isimlerin saysnca yüz derekedir. Bunlar, bakasyla ortak olmas yö-

nüyle, her insann kendisine ulaaca derecelerdir. Yüzü tamamlayan

isim ise, gaybn tekliidir. Nitekim doksan dokuz da ehadetin teklii-

dir. ‘Allah tektir ve teki sever.’ O halde yüzü tamamlayan isim, ondan

bir tekliktir ki, Hak fert insana ondan tecelli eder. Haklan bu tecellisi,

‘tekil insan’ diye isimlendirilmesini salayan durumla ba baa kaldn-

da gerçekleir. Bu fert isimle kalrsa, onun menzilleri, yirmi sekiz olur.

Çünkü nefesinin harfleri o kadardr. Bunlardan, cem’ ve vücûd maka-
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mna baz alametler çkmtr ki, onlar Hakka delildir. Onlarn says,

be bin sekiz yüz seksen üç tanedir. Bütün bunlar, bu menziller içindeki

menzillerdir. Bu nedenle kyamet günü Kuran okuyucuna öyle denilir:

‘Oku ve yüksel! Çünkü menzilin okuduun baka bir ayetin menzilidir.

Ebu Yezid, bürün Kuran’ hakkyla ezberlemi olmakla övülmütür.

Kuran okuyan, keif ve ilahi talim ehli deilse, ekilci alimlere unu
sormal ve aratrmaldr: Onlara göre, Kuran olduu halde lafz eldeki

Osman Mushafndan nesh edilen eyler nelerdir? Bu konuda kendisine

‘udur veya budur’ demeleri, rivayet yolunun sahih olup olmamas

önemli deildir. Kii onu da ezberlemelidir, çünkü bu sayede de derece-

leri yükselir.

Mushaflar birbirinden farkldr. Bu durum, insana fayda salar, za-

rar vermez! Elimizdeki, hiç kukusuz ki, Kuran’dr ve ondan pek çok

eyin dümü olduunu biliriz. Hz. Peygamber, onu bir araya getirmi

olsayd, ondan buna vakf olur ve öyle derdik: Sadece bu Mushaf, k-

yamet günü okuyana ‘oku ve yüsksel’ denilince, okuyacamz eydir.

htiyat, söylediimizdedir. Fakat bununla, okuyucunun okuduu

(Mushafta lafz bulunmayan mensuh ayet ile) namaz klmasn deil,

özel olarak onu örenmesini kastediyorum. Çünkü o rivayet Mus-

haftaki ayeüer gibi mütevatir deildir. Sahabeden kimse, Osman

Mushaf’mn Kuran olduuna kar çkmamtr, insan kendine özgü

durumlarda böyle bir menzile ulatnda, bu menzil kendisine hakika-

tin kendiliinde bulunduu durumu verir. Bu hakikat, kullarn hareket,

duru vc tasarruflarndan ibaret olan fiillerinde ortaya çkan durumlarla

ilgilidir. Bunlar belirtmeyiimin nedeni, zayf kalplere bu konuda gele-

bilecek kuku ve hikmeti yerli yerinin dna çkartma endiesidir. Çün-

kü Allah’n srlarn koruyanlar azdr. Tekil insan bu ilerin bilgisini elde

edip sekiz cennete girdiinde. Beyaz Kesib’i görüp insanlarn Hakk

görmedeki derecelerini müahede eder. Onlarn Hakk görmedeki mer-

tebe ve menzillerinin deitiini görür. Cennetteki varolulara bakt-

nda, burçlar feleinden kendilerine uzayan ince balan görür. Bu du-

rumda unu anlar: Allah’n yaratklarnda bir takm srlar vardr ve bu

srlarn eserlerini kendisine bildirmek istemitir. Rnun üzerine, neftiyle

o felee doru yükselir ve her burç için bir kez dönerek yirmi sekiz dö-

nüü tamamlar. Her dönüe giriinde, onun nimet cennetlerinde ve

cehennemdeki etkilerine bakar. Bunun yan sra, dünya âleminde, ber-



Yüz Yirmi Üçüncü Ksm 113

zahta, kyamet gününde, âlemde özellikle de insann bedeninde ve ru-

hunda ve türeyenlerde meydana gelen geçici durumlardaki etkilerine

bakar. Bu srlarn bir ksmna -dank olarak- kitapta menzillerden söz

ederken deineceiz. Bu nitelikle nitelenmi insana özgü bütün ilahi

isimler -ki o bu nitelikle bu menzillere yerleir- belli ve saylm isimler-

dir. Bunlar, Refü’d-derecat, Cami, Latif, Kavi, Müzil, Rezzak, Aziz,

Mümit, Muhyi, Hayy, Kâbz, Mübîn, Muhsi, Musavvr, Nur, Kahir,

Alim, Rab, Mukaddir, Gani, ekûr, Muhit, Hakim, Zahir, Bâtn, Bais

ve Bedi isimleridir.

Bu isimlerden her birine bir melein nihaniyeti aittir ki, onu korur

ve onunla varln sürdürür. Ondan dolay insan nefesindeki suretleri

de korur. Bunlar, konumada ve yazda mahreçlerde harfler diye isim-

lendirilen eylerdir. Böylelikle onlarn yazmdaki suretleri deiirken ra-

kamda deimezler. Bu ruhani melekler, ruhlar âleminde harflerin isim-

leriyle isimlendirilir. imdi, onlar mahreç diziliine göre zikredelim ki,

rütbeleri örenilsin! ilki he melei, sonra hemze melei, sonra ayn me-

lei, sonra ha melei, sonra ayn, sonra h melei, sonra Kaf melei -ki

bu büyük bir melektir ve onunla bir araya gelen birini görmütüm-,

sonra kaf melei, sonra cim melei, sonra ya melei, sonra lam melei,

sonra ra melei, sonra t melei, sonra dal melei, sonra z melei, sin

melei, sad melei, z melei, (peltek) sc melei, zel melei, fc melei,

ba melei, mim melei ve vav melei! Bu melekler, harflerin ruhlardr.

Bu harfler ise, hangi kalemle yazlrsa yazlsn, lafz ve yaz düzeyinde

meleklerin bedenleridir. Böylelikle harfler -kendileri nedeniyle deil- bu

ruhlarla amel eder. Onlarn kulak tarafndan duyulan, gözle görülen,

hayalde tasavvur edilen duyulur suretlerini kastetmekteyim. Harflerin

kendi surederiyle amel ettikleri zannedilmemelidir. Her harfin bir öv-

güsü, zikri, hamdi, tespihi, tehlili vardr. Bütün bunlar ile yaratcsn ve

kendisini izhar edeni överler. Ruhaniyetleri ise, kendilerinden ayrlmaz.

Melekler, bu adlarla göklerde isimlendirilmitir. Her bir melek bu bil-

giyi bana vermitir!

Ayn ekilde, gördüünüz bu yldzlar da bir takm suretlerdir. On-

larn meleklerden ibaret olan ruhlar vardr ve bu ruhlar kendilerini yö-

netir. Bu durum, insan bedeninin bir ruhu olmasna benzer. nsan ru-

huyla etkin olduu gibi Kevkeb Yldz veya harf ruh sahibi olmasayd,

kendilerinden bir fiil ortaya çkmazd. Allah -insan veya ruh gibi- bir
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vastayla varlkta duyulur bir sureti düzenlediinde* ona kendi emrin-

den bir ruh üfler. Rüzgar vastasyla bir eyin düzenlenmesine (tesviye)

gelirsek, rüzgar eser ve tesir ettii her eyde ekiller meydana getirir.

Kum üzerinde yürüyen bir ylan veya kurtçuk da ekiller oluturur ve

bir yol ortaya çkar. te bu yol, Allah’n bu kurdun veya baka bir eyin

yürümesiyle meydana getirdii bir surettir. Ardndan Allah, ona em-

rinden bir ruh üfler. Bu ekil, sureti ve ruhuyla birlikte, ölünceye kadar

O’nu övmeye devam eder. Ölünce, bu kez ruhu berzah’a göçer. Bu du-

rum, ‘Üzerinde bulunan her ey fanidir’
24 ' ayetinde belirtilir. Ilava ve su

ekilleri de böyledir. Onlarn da ruhu olmasayd, tek bana ekillerden

veya bileildiklerinden bir etki ortaya çkmazd. Bir suret var eden birini

düünelim! Suret yok olup ortadan kalkmasyla ruhu berzaha göçer,

çünkü onun ruhu -ki melektir- Allah’ tespih eder ve O’nu över. Bu

hamdin ve övgünün sevab, o melein ruhu olduu sureti var eden kii-

ye döner. lerin hakikatlerini ancak Allah ehli olan keif ve vecd sahip-

leri bilebilir. Bu nedenle Allah gafillerin kalplerini uyarmtr ki, sure

balarndaki mukataa harflerine dikkatlerini versinler! Bunlar, melekle-

rin isimleridir. Bu harfleri okumak, onlar çarmadr. Onlar da karlk

verir. Söz gelii okuyucu ‘Elif, Lam, Mim’ deyince, üç melek cevap ve-

rerek, ‘Ne diyorsun?’ diye sorarlar. Okuyucu ‘bu harflerden sonra oku-

yucu yoktur’ dediinde, onlar da, ‘Hayr ise, doru söyledin’ derler.

Sonra ‘bu gerçek bir mümindir, doru söylemi ve doruyu bildirmi-

tir’ diye ekleyerek, onun adna balanma dilerler. Bunlar, Elif, Lam,

Mim, Sad, Kaf, Ra, Ha, Ya, Ayn, Ta, Sin, Ha, Kafve Nun olmak üzere

on dört melektir. Onlar, Kuran’da farkl menzillerde ortaya çkar. Baz

menzillerde bir kii ortaya çkar. Söz gelii Kaf, Nun, Sad gibi. Baz
menzillerde ise, Ta-Sin, Ya-Sin, Ha-Mim, Ta-Ha -ki bunlar, yedi tane-

dir- örneklerinde olduu gibi iki harf ortaya çkar. Baz menzillerde ise,

üç harf ortaya çkar. Bunlar, Eiif-Lam-Mim, Elif-Lam-Ra gibi Yunus,

Hud, brahim ve Hicr surelerinde geçen harflerdir. Baka bir örnek,

Ta-Sin-Mim’dir. Baz menzillerde ise, dört harf ortaya çkar. EIif-Lam-

Mim-Sad ve Elif-Lam-Mim-Ra gibi. Baz menzillerde ise, be harfçkar

ki, Meryem ve ura surelerinde böyledir. Bunlarn hepsi, yirmi sekiz

suredir ki, bu say gökteki menzillerin saysyla birdir. Bir ksm, men-

zillerde tekrarlanrken bir ksm tekrarlanmaz. Tekrarla birlikte saylan

yetmi dokuz melektir. Her melein elinde bir iman ubesi vardr.
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‘man yetmi kusur ubedir ve en üstünü ‘La ilahe illallah
5 demek iken

en düüü yoldan sknt veren eyi kaldrmaktr.’ Küsur, birden dokuza

kadardr. Böylece küsurat tamamlanmtr.

Burada açkladmz tarzda bu harfleri inceleyen kii, garip srlar

görür. Bu harflerin cisimleri olduu melekler ise, onun boyunduruu

altna girer. man ubelerinin bu harflerin elinde olmas nedeniyle de, o

kiiye yardm ederler ve imann korurlar. Bütün bunlar, Rahman’n ne-

fesindendir. Allah onunla yaratklarnn skntsn giderir.

Bilmelisin ki, sure balarnda yer alan bu on dört harften her biri-

nin bir zahiri -onun suretidir- bir bâtn vardr. O da, ruhudur. Her

harfin ay, yan ‘kamer5
diye bilinen aydan bir gecesi vardr. Ay seyrinde

on dört menzili kat ettiinde, bu harflerden bir birine sureti yönünden

iki güç verir. Bu gücü ise, hem zat hem bakmndan verir. Sonra,

menzili bakmndan iki güç daha verir. Sonra, yerletii menzil bak-

mndan iki güç daha verir. Sonra, menzile ait burç yönünden -fakat

menzile ait burçlar ölçüünce- iki güç daha verir. Böylelikle harfte dört

güç meydana gelir. Böyle bir harfin etkisi ve ameli, o güçlerin sahiple-

rinden her birinin amelinden daha güçlüdür. Onun ameli, istenilen e-

yin varln meydana getirmede gerçekleir. Ay eksilmeye baladnda
da, harflerin ruhaniyetinde balar. En sonunda menzillerin tamamlan-

masyla -ki yirmi sekiz tanedirler- onlar tamamlar. Güçler dier güçler

gibidir, fakat bu güçlerin ameli onlarn amelinden farkldr. Ortaya ç-

kan (yeni) amel yararlarla ilgiliyken, kincisi zararlarn engellenmesiyle

ilgilidir. Menzile, günein bulunduu burca göre aynn gücünde

bu harfe mertebeler vardr. Bunun yan sra söz konusu mertebeler,

ayn altl, dörtlü, üçlü (olan) menzille bitimelerine, onun karsnda

bulunmasna veya kendisine yakn olmasna göre deiir. Böylece bu

durumun deimesiyle hükümler de deiir. te harfin Ay kaynakl -
nn gücü budur. O halde harfler ile amel etmek, ince bir bilgiye gerek

duyar. Bu güçler, ayn seyrinden harf için gerçekleir. Her menzilin

harfini daha önce zikretmitik. Lam Elife gelirsek, onun mertebesi,

cevher mertebesidir ve bileik harflerdendir. Onu harflerin yapsnn
kemali nedeniyle bir harf konumuna indirmilerdir. Bu harfin gecesi,

Ay’n son gecesidir. Ay günei kapatrsa (günq tutulmas), bu. Lam
Elif ile amelde en mutlu ve en güçlü haldir. Perdelemezse, ondan uzak-

lat ölçüde etkisi de zayflar. Ayn be (cevari) ile birlemesinin de



n6 Fütûhât- Mekkiyye Ç

harfe etkisi vardr. Bu etki, güne karsndaki durumunda olduu gibi,

harfin yldzla gerçekleen birlemelerinden kaynaklanan be hükme gö-

re deiir.

Bu harf ile amel eden insan, Ay’n üstünlüünü, düüünü, seyir-

den yoksun ve ktan uzak oluunu, bala ve kuyrukla beraber oluunu

dikkate almaldr. Çünkü Allah ‘Onun (ay) için menziller belirledi, en so-

nunda eski haline döner.™1 Allah'n bu sözü, bouna deildir. Bu durum,

üahi hikmetten kaynaklanr. Onu ise, kendisine hikmet verilen -ki en

büyük iyiliktir- kimse bilebilir. Çünkü kalan alt (yldz) da menziller

olarak takdir etmi olsa bile, onlar zikre katmamtr. Ay zikre dahil

olunca, hükümde ve yönetimde bakalarna ait olmayan bir üstünlük ve

ilahi güç kazanmtr. Çünkü o, harflerle zikredilmitir ve bu harfler ile

zikir (Kuran) bize inmitir. Dolaysyla ayn harflerle ilikisi, baka ey-

lerin ilikisinden daha yetkindir. Bu durumda onun harflere yardm iki

türdür: Birincisi karlk ve ükür yardmdr. Çünkü harfler nedeniyle

zikredilmitir. kincisi ise, dier alt yldzn bu harflere yardm gibi,

doal yardmdr. Burada dier alty deil de, ayla ilgili olanlar zikret-

tik. Çünkü biz yakn gökteyiz ve oras ayn yeridir ve o son gecesinde

souk ve yatr. Dolunay halinde ise, scak ve yatr, çünkü onda k
bulunur. Öyleyse ay, su ve hava tabiatldr. Bunlarn arasnda ise, içer-

diia göre bulunur, çünkü nur, üstünlük sahibidir. Ate ise, yakc-

lkta kla bir araya gelirken fiil gücünde ise dier unsurlarla bir araya

gelir. Bu nedenle blis, Âdem’e kar böbürlenmi ve büyüklenmiti.

Çünkü ate, dier unsurlardan farkl olarak, soukluu kabul etmez.

Hava snr, su ve toprak da snr. Atein unsurlarn kendisinde bir et-

kisi var iken onlardan herhangi birinin atete etkisi yoktur. Ayn ekil-

de, suyun havada ve toprakta bir etkisi vardr. Bu nedenle hava sour,

yal (rutubet) artar. Toprak ya olur ve suyu artar. Hava topran bu

iki unsurda ise bir etkisi yoktur. Unsurlarn en güçlüsü ate, sonra su-

dur. Scaklk atee ait iken soukluk suya aittir. B nedenle, onlar fail,

dier ikisini edilgen yapt. Kastedilen, havann yal ve topram kuru-

luudur. Alim ve Habir olan tenzih ederim. O, ileri takdir etmi ve

düzenlemitir. O, Aziz ve Hakim’dir.

Bu bölümü alt, yüz yirmi senesinin Rebiü’l-ahir'inin dördüncü ge-

cesinde yazyordum. Bu gece ubat’n yirmisini tamlayan Çaramba ge-

cesine denk dümekteydi. Bu esnada vakada ilahi hüviyetin zahirini vc
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bâtnn tam bir müahedede gördüm. Daha önce herhangi bir müa-

hedede O’nu böyle görmemitim. Benim için bu müahededen ancak

kendisini tadanlarn bilebilecei bir haz, bilgi ve sevinç gerçekleti. Bu

müahede ‘gerçekletiinde yalan yoktur, yükseltir ve alçaltr
5243 vakas gi-

biydi. Bunun örnei, hamite olduu gibiydi, fakat onu tasvir eden,

kendisini izhar edemez. ekli, krmz bir yüzeyde beyaz bir k idi.

Dört tabakada bir nuru ve sureti vard. Ayn zamanda onun ruhu, dört

tabakada dier uçtaki yüzeydeydi. Öyleyse hüviyetin toplam, iki uçta

da sekiz idi. Zeminin uçlar, zeminin kendisi olmad gibi ondan baka

da deillerdi. Bu hüviyette gördüüm eyin suretini daha önce görme-

mi, örenmemi, tahayyül etmemi ve kalbime gelmemiti. Sonra,

onun zatnda gizli bir hareket vard ki, onu gördüm. Tanma ya da hal

ve nitelik deimesi olmakszn, kendisini örendim.

YRM SEKZNC FASIL

el-Kâbz smi

Ru isim, Esir’de ortaya çkan kuyruklu yldzlar yaratmaya ve ora-

daki yanmalara yönelmitir. Ona ait harf Te, menzillerden kalp menzili,

esiri ise, ate unsurudur.

Bu rükünlerin varl, feleklerinkinden öncedir. Fakat bu durum,

felek olmalar yönünden deil, ‘gökler’ adm almalar yönündendir. Esir

havaya bitiiktir ve hava ya ve scaktr. Havadaki yalk esir ile birlein-

ce, ona etki eder. Böylece esir, havann baz ya parçalarnda tutumak

üzere hareket eder ve böylece kuyruklu yldzlar ortaya çkar. Bu yldz-

lar süratle parladklar için, gözle görülürler. Kuyruklu yldzlardaki bu

durumu iyice Örenmek istersen, pervane veya benzeri bir eyin vasta-

syla havann atee hzla temas etmesiyle çkan kvlcmlara bakmalsn.

Bunlar, sanki çizgiler gibi uçuur sonra sönerler. te kuyruklu yldzlar

da öyledir. Allah onlar Hz,. Peygamberin gönderiliinden sonra ey-

tanlara atlan talar yapmtr. Çünkü eytanlar -ki onlar kafir cinlerdir-

yakn semaya yükselme imkânna sahiptir ve oradan meleklerin gökte

dile getirdikleri hususlar dinlemeye yükselmek ve Allah’n o gökte ken-
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dilerine vahyettii eyleri duymak isterler. eytan, bu yola yöneldiin-

de, Allah ona kayan ateli bir yldz frlatr. Bu durum, insann gördüü

bu büyük meydana getirir. Bu k, onun yolunda kalr. Bir kere-

sinde, böyle birn eytann yolunda bir saatten fazla kaldn gör-

mütüm. Tavaftaydm. Ben ve Kabe’de tavaf eden bir grup onu gör-

mütü. nsanlar, armt. O geceden daha çok kuyruklu yldzn bu-

lunduu bir gece görmemitim. Sabah oldu. Bu yldzlar, çok fazlayd

ve ate kvlcmlarnn iç içe girmesi birbirlerine girmeleri nedeniyle yl-

dzlar görmemize engel olmutu. Bunun üzerine öyle dedik;
l

Bu, olsa

olsa büyük bir hadiseye iarettir.1 ’ Biraz sonra Yemen’de bizim yldzlar

gördüümüz esnada büyük bir hadisenin çkt haberi ulat. Rüzgar

çinkoya benzer bir kum getirmi, ülkelerini kuatm, yeryüzünde yük-

selerek bir süvari boyuna ulamt. nsanlar korkuya kaplm, hava

öyle kararm ki, gündüz bile yollarda kandille yürüyebilmi1erdi. Toz

buludan günen engellemiti. Onlar, denizde büyük dalga sesleri

duymulard. Alt yüz veya 599 ylnda idi. Kuku bendendir. Çünkü

hadiseyi gördüümde, kaydetmemitim. Yazma tarihim ise, alt yüz

yirmi yedidir. Aradan uzun vakit geçtii için, kukuya dütüm. Fakat

bu olay, Hicaz ve Yemenlilerin seçkinleri ve sradan insanlarn nezdinde

bilinen bir hadisedir. Biz o sene pek çok garip durum gördük- Yine o

sene Taifte veba salgn oldu. Receb’in bandan Ramazan’n bana
kadar her eve veba girmiti. Bu olay, kesin olarak be yüz doksan dokuz

ylnda gerçeldeti. Onlara ulaan vebann alameti, be gün geçmezden

ölmekti. Be günü aan ise, ölmüyordu. Mekke Taiflilerle dolmu, evle-

rinin kaplar açk, yurtlar babo, hayvanlar meralarda braklmt.

Bu esnada bir yolcu onlarn bölgesinden geçerken yemeklerinden veya

elbiselerinden ya da hayvanlarndan birisini alsa -ki bir koruyucu yoktu-

veba ona da bulard. Oradan geçerken bir ev almazsa, vebadan kurtu-

lurdu. Allah, böylece o süre zarfnda geride kalanlar ve varisleri için

mallarn korumutu. Tövbe etmiler ve o sene kzlara varis olmulard.

Aralarndaki fitneler sakinlemi, Allah da onlar bu beladan kurtarm-

tr. Belay kaldrdnda ve emniyete kavutuklarnda ve güven hali uza-

ynca, tekrar yüz çevirmilerdi.

te bu kuyruklu yldzlar, Esir’de meydana gelen eylerdir. Ondan

havada kendisini tututuran bir ey meydana gelir. Öyleyse o, gerçekte

tutuan deil, yanan havadr ve esirdir. Esir, yldrmlar gibidir, çünkü
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onlar, yanc havadr. Kendisinde parlt yoktur. Her neye urarsa, ona

etki eder. Bu unsurda zikrettiimizin dnda bir ey gerçeklemez. u
var ki o, gerçekte saygn bir melektir, özel bir tespihi ve güçlü otoritesi

vardr.

Yakn sema son derece souktur. Allah bizimle o semann souk-

luunu bu atele -ki hava ile gök arasndadr- engellememi olsayd,

yeryüzünde soukluun iddeti nedeniyle hayvan, bitki veya maden

meydana gelmezdi. Allah topra, suyu ve havay yldzlarn yeryüzüne

bu esir vastasyla ulatrd nlarla stt. Böylece âlem snm, kendi-

sine hayat yaylmtr. te bu. Aziz ve Alim’in takdiridir. O’ndan baka

ilah yoktur. Her eyin rabbi ve sahibidir.

YRM DOKUZUNCU FASIL

el-Haysmi

Bu isim, hava unsurunda ortaya çkan eyleri var etmeye yönelmi-

tir. Ona ait harf zel, menzil ule’dir.

Allah öyle der: ‘Ona rüzgar amade kldk. Emriyle akar gider.’2** Al-

lah’n rüzgar emre amade yapm olmas, bize rüzgarn akll olduinu

gösterir. Hava ancak harekedendiinde ve dalgalandnda ‘rüzgar’ diye

isimlendirilir. Hareketi artarsa frtna adn alrken, iddedenmezse esin-

ti, yani yumuak rüzgar diye isimlendirilir. Rüzgar, ruh sahibidir ve

tpk âlemin dier cisimleri gibi akleder. Onun esindsi, tespihidir,

onunla bölgelere ular, kandilleri söndürür, ateleri tututurur, gölleri

ve aaçlar harekedendim, denizleri dalgalandrr, yeryüzünü sarsar,

dallarla oynar ve buludan sürer. Bu yönüyle hava, sudan daha güçlü-

dür. Su ise, ateten, ate demirden, demir dalardan, dalar topraktan

güçlüdür. Havadan güçlü yegane ey, Allah’n kendisinde yaratt ak-

lyla arzusunu boyun edirebilen insandr. Böylece nsann akl, arzusu-

na hakim oluunda tezahür eder. Bu hakimiyet, Allah’n onu üzerinde

yaratt suretin gücü nedeniyle, bakanlk duygusunun insanda özü ge-

rei bulunmasdr. Bunun yan sra insan, mümkün bir varlk olarak ya-
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ratld. Yoksulluk ve zillet, onun için zati bir niteliktir. Yoksulluu ba-

kanlk duygusuna hakim olup kulluuyla ortaya çkarak suretin (verdi-

i) rabliin izi üzerinde gözükmediüde, ondan daha güçlüsü yoktur.

Nitekim Hz. Peygamber bir hadiste böyle demitir. Hadisi bize Mu-

hammed b. Kasm b. Abdurahman et-Temim el-Fas' aktarp öyle de-

mitir: Bize Ömer ri Abdülmecid el-Meyaniî aktard: Bize Abdülmelik

b. Kasm b. Herevi aktard: BizeMahbud b. Kasm el-Ezdi aktard: Bi-

ze Abdülcabbar b. Muhammed el-Gerrahî aktard: Bize Muhammed b.

Ahmed el-Mahbubi aktard: Bize Ebu sa Muhammed b. sa et-Tirmizi

aktard: Bize Muhamed b. Bear aktard: Bize Yezid b. Harm aktard:

Bize Avam b. Hueb Süleyman b. Süleyman’dan, o da Enes’ten, o da

Hz. Peygamberden aktard: Hz. Peygamber öyle buyurdu: ‘Allah yer-

yüzünü yarattnda, sallanmaya balam. Bunun üzerine dalar ya-

ratm, onlar yeryüzünün üzerine yerletirince, yeryüzü durmutur.

Melekler, dalarn gücü karsnda arnca, öyle sormular: ‘Ya Rab!

Dalardan güçlüsünü yarattn m? 5 O da ‘Evet, demin’ demi. Melekler

sormu: ‘Ya Rab! Demirden güçlüsünü yarattn m?’ ‘Atei’ demi. On-

lar ‘Ateten güçlüsünü yarattn m?’ deyince, Allah ‘Suyu yarattm’ de-

mitir. Onlar ‘Sudan güçlüsünü yarattn m diye?’ diye sorunca, rüzgan

demitir. Melekler ‘Rüzgardan güçlüsünü yarattn m?’ deyince, Allah

öyle buyurmutur: ‘Sa elinin verdiini sol eli duymayan Adcmolunu

yarattm!’ Bu hadis garip hadistir ve onda insan organlarnn eyay

bilmesi zikredilmitir. Bu nedenle Allah organlar kyamet günü tanklk

yapmayla niteleyerek öyle buyurmutur: ‘O gün dileri ve elleri ayaklar

yaptklar aleyhine tanklk eder.’
245

Hava, büyük bir varlktr ve Rahman’n nefesine en yalcn unsur-

dur. Öyleyse hava, bu bahiste ele alnmaya en uygun unsurdur. Hava,

büyük âlemin nefesi vc hayatdr, güç ve iktidar sahibidir. Hava, felekle-

rin hareketinden kaynaklanarak, (musikî) aletlerinin ve aaçlarn dalla-

rnn tahrikiyle ve de seslerin kesintileriyle, nameleri meydana getiren

sebeptir. Böylece doal sema, ruhlara etki eder ve onlarda bir coku,

sarholuk ve nee meydana getirir. Hareket eden hava, cisimlerde ve

ruhlardaki doal müessirlerin en güçlüsüdür. ALal, bu unsuru doal

âlemin hayatnn ilkesi yapü gibi suyu da doal suretlerin asl yapm-

tr. O halde havann sureti sudan, suyun ruhu havadandr. Hava din-
A

ginlescvdi, nefes alan herkes yok olurdu. Alemdeki her ey ise, nefes
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alp verir. Çünkü asl, Rahman’n nefesidir. Allah, hareketin süratini

kabul etsin diye, onu latif yapmtr. Çünkü nefes alan âlem, her vakit

birçok nefese, bazen az bir nefese muhtaçtr. Baknz! Yazn insan be-

deni scaklarnca, serinlemek için pervaneyle havay hareketlendirir.

Bunun amac, havadaki suyun soukluundan yararlanarak, havann

verdii scakl serinletmektir. Bu suyun hava içinde gizli bir hareketi

olsa bile, hararetli insan için yetersizdir. Hava akm çok olunca da, in-

san kendisinden kaçmak ister, çünkü canlnn gücü, havann çokluunu

azaltmaya yetmez. Fakat havay harekete geçiren insan ise, havay hare-

kete geçirdii sebebin hareketinin zayflatarak onu azaltabilir. Sebep in-

sann fiili deil ise, havay azaltmaya güç yetiremez. Hava, güzel ve çir-

kin kokulara ruhlar yönelten eydir. Harflerin ve kelimelerin suretleri

onda ortaya çkar. Hava olmasayd, kimse konuamaz ve ses çkarta-

mazd. Bari Teala, Mütekellim’dir (Konuan) ve kendisini konuma

özelliiyle niteleyerek nefesi olduunu büdirmitir. Bununla birlikte Al-

lah
‘

Benzeri olmayandr:>246 Fakat Allah ârif kullarm dikkatini, âlemi

bilmesinin kendisini bilmek demek olduuna çekmitir. Allah kendisini

ruhlara üflemekle nitelemitir. Böylece, düzenlenmi suredere hayat ve-

rir. Burada da, nefese iaret eden ‘üfleme’ zikredilmitir. Alemin hayati,

nefes sahibi olmas bakmndan üflemeye baldr. Bu durumda âlemin

surederine havadan daha yakr bir ey yoktur. Öyleyse hava, Rah-

man’n nefesinin suretiyle ortaya çkmtr. Rahman’n nefesiyle ise, Al-

lah kullarn çektii sknt ve doann verdii tasay giderir.

Âlemde havann konumunu açklaynca, imdi de onda gerçekleen

eyleri zikredelim. Cinsel ilikide cenin surederinin vc döllemede mey-

velerin surederi havada gerçeklemesi hakknda ‘

Rüzgar alayc gön-

derdik”
47 buyurur. Bu husus, meyvelerin alanmasnda gözlemle bilinen

bir olgudur. Hava tad erkeklik kokularyla (polen) döller. Ondan

ksr kalan ise, döllenen deildir. Dölleme meyvelere özgü deildir, su-

retleri veren bürün rüzgarlar (dölleyicidir). Ksr olan ise suretleri gide-

ren rüzgarlardr. Atei tututuran rüzgar rüzgarlardan olduu gibi kan-

dili söndüren rüzgar da rüzgardr. Bunlar, gerçekte bir olsa bile, âlemin

her nefes yenilenmesini gören nezdinde bir deildir. ‘nsanlar yeni ya-

ratmadan kuku içindedir .

,M Bunun ilahi âlemdeki asl udur: Dölleme,

rabliin ortaya çkartt merbublarn varldr. Ksr ise, var olanlar

yaratltan götüren zat tecellileridir (celal tecellisi). Âlemde, havada so-
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ukluk, kar ve buz meydana gelir. Suyun soukluu havaya hakim

olunca, soukluk dairesel olarak ekillenir ve kuruluktan buz haline ge-

lir. Bu kuruluu, topragm soukluu kendisine vermitir. Kar ise kuru-

lukta buzdan aadadr. Yamur ise, havann yalndan kaynaklanr.

Yalnn artmas ise, suyun niceliinde gerçekleir ve dalardaki bu

havada oluur. Allah onlarn durumunu ‘Allah dalara gökten yamur in-

dirir, onda serinlik vardr5249
ayetinde belirtir. Bu kitapta, daha önce, ha-

vadaki yal artrmayla suyun havaya baskn gelmesinden söz etmitik.

Ate ise, havann scaklnn niceliini artran bir scaklk kazandrr.

Böylece havada bu dalarda bir kokuma gerçekleir. Bu unsurlar dört

doal hakikatten meydana gelmitir ki, her rükün onlardandr. te un-

surlarn olumay kabul etme nedeni budur. Böyle olmasayd, türeyen-

leri kabul etmezlerdi. Havada kokuma gerçekletiinde, Allah o ko-

kumada havaî canllar yaratr. Bunlar, beyaz ylanlara benzeyen canllar

ve dönen canllardr. Bu dönmeyi görmütük. Beyaz ylanlara gelince,

biz, onlar görenleri gördük. Baz Enva’ kitaplarnda onlarm zik-

redildiine tank olduk. Doan havada belli vakitlerde yükseldiinde ve

onlardan bir eyi gördüünde avclarn da görecei ekilde onlara hü-

cum eder. Onu görenlerden birisi de babamd. Sultan Muhammed b.

Sad -ki o Endülüs’ün sahibi idi- günlerinde onu havadan bir doan ge-

tirmiti. Bizim gördüümüz bu dairesel snf Endülüs’te ‘elemendar’

diye isimlendirilir. Ve genellikle de yamurla birlikte Aralk aynda ya-

ard. Onun bir takm özellikleri vard. Fakat imdi o özellikleri unut-

tum. Bu durumu biz tecrübeyle örenmitik.

Bu unsurda meydana gelen ve ate unsurunu takip eden ise, gök

gürültüleri -ki yanc havadr- ve imeklerdir. O ise, iddetli hareketin

ve gök gürültülerinin kendisini oluturduu tutumu havadr. Gök gü-

rültüsü, havann esintisidir ve biriktiinde bulutlarn alt ksmlarm çar-

ptrr. Bu, bir tespihtir. Çünkü âlemdeki her bir ses, çirkin bir kelime-

nin söylenii bile olsa, Allah adna bir övgüdür. O söz -bir yönüyle çir-

kin bile olsa- zevklerinde Allah’tan bilgi alanlarn bildii bir yönden ise,

tespihtir. Ra’d (gök gürültüsü) diye isimlendirilen bu melek havadan

yaratld gibi biz de sudan yaratldk. Gök gürültüsü diye isimlendiri-

len ses ise, bize göre, melein tespihidir. Allah o vakitte onu yaratr.

Onun varl, sesinin kendisi iken imek ve kuyruklular kaybolduu

gibi o da kaybolur. te bu, hava unsurunun unsur âleminde yol açt
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olaylardr. Ona ait harf, safir harflerinden birisi olan Ze’dir. Safir ona

özgüdür, çünkü safir, iddet ve darlk halinde hava demektir. Menzil-

lerden ise, ule ona aittir ve o da scaktr.

OTUZUNCU FASIL

cl-Muhyi smi

Bu isim, su unsurunda ortaya çkan eylere yönelmitir. Ona ait

harfSin, takdir edilmi menzil ise, Neaim menzilidir.

Allah öyle der:- ‘Her eyi sudan canl yaptk .’250 Baka bir ayette ise

‘Size gökten su indirir, onunla temizler ve eytann pisliini (ricz) sizden gi-

derir, kalplerinizi balar ve onunla ayaklar sabit klar
’251

der. ‘Onunla’

zamiri, yamura gider. Ricz (baz karilere göre) ‘rics’ diye okunduun-

da, maddi kir anlamna gelir. Burada ise manevi pislik kastedilir, çünkü

eytana izafe edilmitir. Öyleyse kelime, eytann verdii kukulara, bil-

gisizliklere ve kalbi kirleten kukulu durumlara iaret eder. Allah ise,

indirdii sudaki burhan ve keiflerle gerçekleen ‘bilgi hayat’ ile kuku-

lar temizler. Allah nezdinden indirilmi suyla kuku pislii temizlendi-

inde, bilgisizlik kiri ve perde kalp üzerinden kalkar. Kii göklerin ve

yerin melekutuna gözleriyle bakar, zatn bilgisinin verisine balar. Her

nefeste ve vakitte, kendisinden istenileni örenir ve kendisini temizle-

yen indirilmi bilginin -ki bu bilgi suya yerletirilmitir- verisine göre

Allah karsnda hareket eder. Allah söz konusu suyun zahirdeki indiril

liini, bâtndaki fiilinin bir alameti yapmtr. Suyun indirildii yerle-

rinden birisi, dümanla kar karya gelme andr. Bu davran, kiiyi

görecei eye sevk eder, kalbini ona balar, dümanlarla karlama gü-

nündeki sknt csnasmda ayaklar sabit kalr ve gerisin geriye dönüp

kaçmaz. Allah, bu durumda yardmn indirir. Yardm, ayaklan sabitle-

tirmektir. te bu, Allah’n suya verdii ilahi güçtür. Öyle ki, onu me-

lekler konumuna yerletirmi, hatta onlardan daha güçlü yapmtr. Bu-

rada ‘hatta daha güçlü’ dedik, çünkü Allah suyu savaç müminlerin

ayaklarn sabitletirme sebebi yaparak öyle buyurmutur: ‘Onunla

ayaklarm sabitletirir .’252 Böylcce onu istediine kar yardmc yapm-
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tr. Melekleri hakknda ise
*
Rabbin meleklere, ben sizinle birlikteyim diye

vahyetti
’253 buyurdu. Allah onlarn zayflklarn bildiinde, varlyla

kendileriyle birlikte olduunu bildirmitir. Bu sayede, ayaklarnn sabit

kalp dümana kar direnç göstermeleri ve bozguna uramamalar hu-

susunda mücahit müminlerin kalplerine verdikleri ilhamlarda melekle-

rin metanetini pekitirir. Bunlar, meleklerin ilhamdr. Allah onlara

ciman edenleri sabit kln ’254 buyurmutur. Yani onlarn kalplerine sabit

klma duygusunu ilham edin. Sonra, onlara yardm edip öyle demitir;

‘Ben inkâr edenlerini kalplerine korku salacam.™ 5
Allah, 011u mücahitle-

rin gönüllerine ilham etsinler diye, bu bilgiyi meleklerine bildirmitir ve

o da vahyin bir yönüdür. Mücahit de, gönlünde bu ilham bulur ve o

melein ilhamdr. te su ile meleklerin (yardm) arasndaki ilikiye

baknz! Su, meleklerden biri olsa bile, unsur kaynakl melektir. Unsur-

daki kökü ise rükünlerin üzerinde bulunan doal hayat nehridir. O,

Cebrail’in kendisine her gün bir kez dald nehirdir. Cehennemlikler

ise, cehennemden çkarken efaat ile oraya dalar. Bu unsur kaynakl su,

hayat nehrinden ibaret olan suyun parçasdr. Mücahitlerin kalplerine

güç veren, onlar sabit lalan ve kendilerine
‘
inançszlarn kalbine korku

salacaz™6 vahyini ulatran melekler ise, yedinci kat gökte bulunan

Beyt-i mamur’a giren meleklerdir. Onlar, Cebrail’in dald nehirden

çktktan sonra üzerinden dökülen ‘hayat nehrinin suyunun damlalarn-

dan’ yaratlmtr. (Su damlalarndan yaratlm olmalar itibaryla) Bu

nedenle söz konusu melekler, mücahitlere metanet vermede ayaklarn

sabidetirmek için indirilmi suyla beraber zikredilmitir. Allah, bu hu-

susu meleklerin mertebesinin karsnda suyun mertebesini açklarken

beyan etmitir ki, bilgisi kullar bundan habersiz kalmasn!
cOnlar an-

cak âlimler bilebilir .’257 Allah her eyi suda canl yapt.

Bu unsur, âlemdeki bütün suretleri ve hareketlerindeki hayatlarn

verendir. Sonra bu unsuru Allah, âlemin maslahadar nedeniyle, tuzlu

yapmtr, çünkü tuzluluu nedeniyle su havay kokuma ve çürümeler-

den temizler. Kokumalar hayaya topraktan çkan buharlar ve âlemdeki

nefeslerden gelir. Toprak, doas gerei kokumay gerektirmez, çünkü

o, kuru ve souktur. Toprakta su kaynakl geçici ve artan yalklar olu-

ur. Bunlar artp da güne vb. yldzlarn nlar esire temas ederek on-

lar str. Ayrca topran içindeki skm hava da snmay artrr.

Çünkü hareket, scakln ortaya çkmasnn nedenidir. Bu durum, kü-
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kürdü topraklardaki hamamlarda ortaya çkar. Scakln nicelii bu

yalklara eklendiinde, buhar olarak yükselir. Buradan, havada bir ko-

kuma gerçekleir. Kokumay ise denizdeki tuz temizler. Böylece hava

temizlenir. te bu, Allah’n yaratklarna dönük rahmetinin bir sonucu-

dur. Bunun farkna ise, Allah’n bilgili kullan varabilir.

Allah suyun bir ksmnda bir hükmünü yaratmtr. Bu hükmün

kayna, yine sudandr. te bu, alacak bir itir. Allah toprakta tuz ya-

ratmtr. Toprakta bu tuz arttnda, tuzlu ve ac su ortaya çkartr.

Böylece toprak tatl su çkard gibi ac ve tatsz su da verir. Bütün

bunlar, Allah’n yaratmasyla gerçekleir ve hepsinin ilkesi, suyun top-

raa verdii yalktr. Hava ve harekeüer ise, ona scaklk kazandrr.

Böylece topran mizac deiir.

Sularn bir ksm, tatl sulardr. Bunlar, içme ve dier ihtiyaçlarda

kullanlan yararl sulardr. Bir ksm ise, havann kokumasn ortadan

kaldrmak üzere kullarn yararna uygun tuzlu sulardr. Her unsuru Al-

lah, etkin ve etkilenen yapmtr. Bunun ilahi bilgideki esas ise
‘
kulla-

rm beni senden sorarlar, de ki, ben yahnim, dua edenin duasna karlk

veririm’
25* ayetidir. Alemdeki her etkilenen, ilahi icabetten meydana

gelmitir. Buradaki özneye gelirsek, o herkesçe bilinir. Biz burada in-

sanlarn genelinin kendisinden habersiz kald hususlara dikkat çektik.

Allah eya hakknda ‘insanlarn çou bilmez
'™9 buyurdu.

Allah tuzlu denizdeki deniz canllarndan ibaret olan varlklar su-

yun tatl ksmndan yaratr. Denizde hava ve tad su olmasayd, kendi-

sinde hiçbir canl meydana gelmezdi. Nehirlerden vc denizlerden souk

zamanlarda yükselen buhar, yerden ve denizden yükselen bir nefestir.

Bu nefes, teneffiis eden insandan çkan nefese benzer ve büyük unsuru-

nu talep etmek üzere yükselir. Böylece, suya dönüür ve -Allah’m bilgi-

sinde takdir edildii ölçüde- ondaki kendi unsuruna katlr. te bu, dö-

nen bir dolaptr: O’ndan çkar ve O’na dönerler. Bunun ilahi bilgideki

asl udur: 'Allah vard ve eya yoktur. Eyay yaratt ve onlarda birbiri-

ne dönüme özellii ile sayesinde fail olduklar güçler verdi. Bu nedenle

eyaya iddiada bulunma özellii yerletirdi. Allah bütün bunlarn ar-

dndan 4 Oha döner
’260

der. Böylece sudan buharn yükselmesini -ki o

havaya dönüen bir sudur- bhar diye isimlendirdi. Bu sayede asl hava

ile dönüen hava arasndaki fark ortaya çkar. Sonra, biriken bir buluta
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dönüür. Sonra, ilk kez olduu gibi, tekrar su olarak iner ve kendinden

çkt aslna döner. Sonra, devir yeniden balar. Bu nedenle bu süreci

‘dönen bir dolaba’ benzettik. Bu, el-Azz ve el-Hakim’in takdirine göre

gerçekleir.

OTUZ BRNC FASIL

el-Mümit smi

Bu isim, yeryüzünde zuhur eden eyleri var etmeye yönelmitir.

Ona ait harf Sad, menzillerden Belde’dir.

Allah öyle der: ‘yeri (topra) iki günde yaratt.’
26' Baka bir ayette

ise
‘

orada onlarn besinlerini belirledi’
262

der. Toprak, ilk yaratlan unsur-

dur. Sonra su, sonra hava, sonra gökler yaratld. Allah Teala toprak

hakknda bir takm durumlar bildirmitir. Bunlar onun akl sahibi ol-

duunu gösterir. Bu balamda onu konuma, direnme özelliiyle nite-

lemitir. Ona bir ey söylemi, o da cevap vermitir. Allah topra itaat

etme ve ihtiyatl olan benimsemekle de nitelemitir. Bunlar da, onun

bilgi ve akln gösterir. Onu maden, bitki, hayvan ve insann oluma ye-

ri yapm, halifelik ve yönetme mertebesi olarak belirlemitir. Öyleyse

toprak, Hakkn bakt yerdir. Allah ona bütün unsurlar, felekleri ve

melekleri amade klmtr. Onda cHer güzel çi
fi’

26* yetimitir. Kastedi-

len, erkek ve diilerdir. Allah Teala kendisinden Âdem’i yaratrken, top-

ra iki eliyle yourmasnn dnda herhangi bir eyi iki eliyle yarat-

mamtr. ‘O benzeri gibi olmayandr’26* Allah onu kulluk (zillet) maka-

mna yerletirerek, yeryüzünü sizin için zelil yapt’
265 buyurdu. Onu âle-

min kendisinden çkt tümel nefs konumuna yerletirdi. Ayn ekilde,

âlemde de, menziller feleinin bitimine kadar türeyenler topraktan or-

taya çkmtr. Bu unsur, herhangi bir eye dönümedii gibi herhangi

bir ey de ona dönümez. Dier unsurlar da bu özellie sahiptir, fakat

toprak bu özellikte dierlerinden daha baskndr.

Bilmelisin ki, taksim edilebilen bilinenler, zorunlu olarak zihni var-

la dahildir. Bazen zihni varla giren bu ey dta var olabilirken ba-
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zen -söz gelii imkânsz gibi- dta var olmaz. D varl kabul eden, ya

kendi bana vardr -ki o bir cevherde var olmakszn var olandr- ya da

böyle deildir. Kendi bana var olan, ya mckânldr veya deildir. Bir

mevzuda var olmayan ve mekânda olmayan ya özü gerei varl zorun-

lu olandr -ki o Allah’tr- veya bakas nedeniyle varl zorunlu olandr

ki, o da mümkündür. Mümkün ya mekânldr veya deildir. Kendi ba-

na var olan mümkünlerdeki bölünmeye gelirsek; .Mekansz olanlar,

âlemin nurani, doal ve unsuri cevherini yöneten düünen nefislerdir.

Mekânl olan ise, ya bileiktir veya parçalan yoktur. Parçalar yok ise,

fert cevherdir. Parçalar var ise, cisimdir.

Bir mevzuda var olan ksm ise, kendi bana bilfiil var olmayan ve

ancak dolayl olarak bir mekâna yerleen eydir. Bu ksmdaki eyler, bir

mevzunun ayrlmaz özellii (lazm) olabilecei gibi gözün görmesinde

lazm deildir. Gerçekte ise, kendi bana var olmayan hiçbir ey, varlk

zamanna ek olarak gerçekte kalc deildir. Fakat böyle bir eyin bir

ksmn benzerleri takip ederken bir ksmn benzeri olmayan takip

eder. Benzerlerin takip ettii ksm c
lazm’ olduu zannedilen eydir.

Örnek olarak, altnn sarl veya zencinin siyahlm verebiliriz. Ben-

zerlerin takip etmedii ksm ise, araz ve nitelik diye isimlendirilen özel-

liklerdir. Dta varl olan bilinenler, söylediklerimzdr.

Bilmelisin ki, âlem, cevheri yönünden bir, sureti yönünden çoktur.

Cevheri yönünden bir ise, bakalamaz. Suret de hakikatlerin deime-
sine yol açaca için balamaz. Scaklk kuruluk olmayaca gibi beyaz-

lk siyahla, üçleme dörtlemeye dönümez. Fakat scak bir ey, scaklk

anndan baka bir anda souk olabÜecegi gibi souk bir ey de baka

bir zaman scak olabilir. Beyaz da söylediimiz tarzda siyah olabilir ve-

ya üçgen dörtgen olabilir. Böyle bir durumda bakalama ortadan

kalkmtr. O halde ate, toprak, su, hava, felekler ve türeyenler, bir

cevherdeki suretlerdir. Baz suretler cevhere giydirildiinde, kazand
yap nedeniyle bunlarla isimlendirilir, ‘olu’ (kevn) budur. Baz sureder

ise ondan çkartlr ve suretierin ondan ayrlmas nedeniyle kazand
isim de ortadan kalkar. Bu ise, ‘bozulma’ (fesad) demektir. Oluta bir

hakikatin baka bir hakikate dönümesi anlamnda bir bakalama söz

konusu deildir. Bakalama, ancak söylediimiz tarzda olabilir. Âlem

her zaman oluan ve bozulan bir ferttir. Olumay kabul etmeseydi,

âlemdeki herhangi bir cevherin süreklilii olmazd. Âlem, sürekli muh-
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taçtr. Bu balamda suretlerin muhtaçlna gelirsek, bunun nedeni, on-

larn yokluktan varla çkmasdr. Cevherin yoksulluu ise varlnn
korunmasndan kaynaklanr. Çünkü onun varlk art, zorunlu olarak

kendisinin mevzuu olacak eyin yaratlmasna baldr. Ayn ekilde,

kendi bana var olan mekansz mümkün dc, tad ruhani nitelikler

ile ancak kendisiyle var olabilecek idrakleri tayan bir mevzudur. Bun-

lar, arazlarn cisimlerde yenilenmesi gibi o mevzuda yenilenen eylerdir.

Cismin sureti, cevherdeki bir arazdr.

Bu balamda tanmlara gelirsek, tanmlarn yeri suretlerdir. Suret-

ler tanmlanan eylerdir. Onlarn tanmnda kendisinde ortaya çktklar

cevher yoktur. Bu ölçüyle ise sureder cevher diye isimlendirilir. Çünkü

onlar, cevheri suretin tanmnda esas almlardr. Ksaca, ilahi keif yolu

olmakszn, bu durumlar incelemek salt gerçee inam ulanrmaz. Aidi

yöntemi kullananlar, zorunlu olarak görü ayrlna düer. Bu nedenle,

Ruhu’l-kuds ile desteklenmi mudu grup, düüncelerinden soyutlan-

maya, güçlerinin snrlamasndan kurtulmaya ve en büyük nur ile bü-

tünlemeye kendilerini adamtr. Bu durumda gerçei olduu hal üzere

müahede ederler. Hak bu grubun gözü olunca, sadece Hakk görürler.

Hz. Ebu Bekir ‘Her neyi gördümse, öncesinde Allah’ gördüm’ der.

Böylece Hakk ve O’nün eserini oluta görür. te bu, sudunn keyfiye-

tine vakf olmaknr. Sanki bu insan, en yüce nur üzerlerine yaylrken,

sabitlik hallerinde mümkünleri görmü gibidir. Bu nurun yaylmasyla

onlar, daha önce yoklukla nitelenmi iken, varlkla nitelenmilerdir.

Makam bu olan kimseden körlük ve hayret örtüsü kalkm demektir.

‘Senden perdeni kaldrdk Bu gün gözün keskindir.’266 cBurada kalbi olana

veya kulak veren kimse için öüt vardr ve o ahittir
,267 Öyleyse burada

bilgi, müahedeye balanmtr. Hüküm veren zarm galibiyle hüküm

verirken ahit ise -zanla deil- bilgiyle tanklk edebilir.

Sonra bilmelisin ki, âlemin cisimleri, latif-kesif, effaf-kirli, karan-

lk-aydmlk, büyük-küçük, görülcn-görülrneyen ksmlarna ayrlr. Bü-

tün varlk, Allah’n vergisidir.

Allah nezdinde engelleme yok

O’ndan sadece cömertlik çkar
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ite ben iki ey arasnda

Bir perde ve örtüüm

Engelleme denilen ey

Bir cömertlik aslnda

Ben olutaki her iyilik için

Bir kabm sadece

Hakk c

hak’ olarak gören kimse, O’na uyar ve arzusuna gem vurup

ona boyun ediriri. Doal bir zorunluluk olarak acknca ve en lezzetli

yemekler kendisine sunulduunda, arzusuyla deil, altlyla yer ve zorun-

luluk otoritesini kendinden uzaklatrr. Sonra, himmetinin yükseklii

ve nefsinin izzetiyle fazlaya el uzatmaz. Böyle bir insan, vaktin efendisi-

dir ve ona uymalsn! te bu, Hakkn suretidir. Allah, onu ulalamaya-

cak bedensel bir suret olarak var etti. Onun boyutuna ulalmaz ve ula-

lma yolu gizli deildir.

Topran doas budur. Öyleyse toprak bakalamay kabul etme-

yen bir zelildir. Onda unsurlarn hükümleri ortaya çkarken, onun

hükmü bir eyde ortaya çkmaz. Toprak özü gerei bütün yararlar ve-

rir ve bütün iyiliklerin mahallidir, cisimlerin en azizidir. Hareketliler

-kendi mekânndan ayrlmad çin- hareketleriyle onda bir izdihama

yol açmaz. Her unsurun otoritesi onda çkar. Toprak sabrldr ve kabul

edicidir, sabittir ve yerleiktir. Sallanmasn dalar durdurdu. Allah on-

lar Allah korkusundan harekete geçince ‘yeryüzünün direi’ olarak yer-

letirmi, bu direkler ile kendisine güvence vermi, böylelikle inançl

kimseler gibi sakinlemitir. Yakn ve kesin inanç sahipleri, yeryüzün-

den örenir kesin inanc. Çünkü yeryüzü bir annedir. Allah bizi ondan

çkartt ve tekrar ona döneceiz, sonra tekrar ondan çkacaz. Teslimi-

yet ve tevekkül ona aittir. O, mana bakmndan unsurlarn en latifi iken

kesiflii, karanl ve salabeti, Allah’n ona yerletirdii hâzineleri giz-

lemesi nedeniyle kabul etti. Bu kabulün nedeni ise, Allah’n onda ks-

kançlktr.

Yeryüzünde koanlar hayrete dümü, onu aamamlar, dalarnn

yüksekliine yeriememi ve onlara ulaamamlardr. Allah, ona takdis

nitelii vermi, (suyun bulunmad) zorunluluk durumunda kendisini
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suyun yerine yerletirdiinde en erefli halinde (abdest ve temizlik) te-

miz yapmtr. Susayan insan, topra su olarak görür. Ona gelince, bir

ey bulamaz, yani su bulamaz. Allah’ onun nezdinde bulur. Öyleyse

Allah’ ancak zorunluluk esnasnda bulmutur. Topran temizlii, hal-

lerde meydana geldii üzere, suyu kaybeden için söz konusudur. Top-

ran konumunun ne kadar erefli olduuna baknz! Sonra, Allah onu

çevre karsnda nokta yapmtr. Nokta, özü gerei çevredeki her par-

çann karsmda bulunur ve çevredeki her parça onun mukabilindedir.

Noktadan çevreye dnniik her çizgi, eit ve dengeyle çkar. Çünkü onu

ancak suretine göre meydana getirmitir. Çevreden her bir çizgi de,

merkez noktaya yönelir. Nokta kaybolsayd, çevre kaybolur, çevre kay-

bolsayd nokta kaybolmazd. Nokta dünya ve ahirette sürekli ve daimi-

dir. Toprak, yaratmada Rahman’n nefesine benzer.

Bilmelisin ki, Allah Tcala bu yeryüzü tek bir cisim gibi dürülmü

iken -ki gök de böyleydi- parçalam, gökleri yapt gibi yedi tabaka

olarak yaratmtr. Her bir yer için göklerin feleklerinden herhangi biri-

nin etkisini kabul eden istidat ve edilginlile yaratmtr. Ayrca nlarin

edeisini de kabul eder. Birinci yer -ki üzerinde bulunduumuz yerdir-

birinci felee aittir. Yedinci yer ile yakn semaya varana kadar, böyle

devam eder. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Yeryüzünde bir kar yer gasp

eden kimseyi Allah yedi kat yere batrr’ buyurdu. Yeryüzünden her-

hangi bir yer gasp ettiinde, yer tabakalarnn sonuna kadar, onun al-

tndaki her ey gasp edilmitir. Yeryüzü birbiri üstüne gelecek ekilde

tabaka tabaka olmasayd, rivayetin bir anlam olmazd. Ayn ekilde,

topraa secde eden kimse hakkndaki rivayet de öyledir. Allah, secde

vastasyla yedi kat yere kadar topra temizler. Allah öyle der: ‘Gökler

ve yer dürülmü idi .’2611 Yani her biri dürülmü haldeydi. Sonra ‘

Parçala-

dk onlar™9 der. Yani birbirinden ayrdk d, her biri ayrm olsun. Ni-

tekim Allah
‘
yedi gökleri tabaka tabaka yaratt

’270 buyurur. Baka bir ayet-

te ise
‘

yeryüzünü onun misliyle deitirir

’

m buyurdu. Kastedilenin tabaka

tabaka olduu açktr. Sonra öyle der: ‘Emir onlarn arasnda iner .’
272

Yani göklerin ve yerin arasnda iner. Bir yeryüzü olsayd, o ikisinin ara-

snda derdi. Zahir anlam böyle olduu kadar kefin verisi dc böyledir.

Onlarn arasna inen emir ise, yalcn sema ile üzerinde bulunduumuz

yer arasndaki ilahi emirdir. O, gökten iner ve sonra yeri iner yere

ulamak ister. Bu durum 4

her göe emrini vahyetti
n73 ayetinde belirtilir.
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Emir, Allah’n yeryüzünü imar eden suret ve ruhlar vastasyla

vahyettii yeryüzüne inen emirdir.

Allah yeryüzünü yedi kat yapm, müminlerden bir grup seçerek,

onlar ‘bedel’ diye isimlendirmitir. Her bölgenin bir bedeli vardr ki,

Allah o bölgeyi o bedel vastasyla ayakta tutar. Birinci bölgeye emir,

birinci gökten iner ve o göün yldznn ruhaniyeti kendisine bakar.

Onu koruyan bedel ise, Halil’in kalbi üzerindedir, ikinci bölgeye emir,

ikinci gökten iner ve göün yldznn ruhaniyeti kendisine bakar. Bu-

rann bedeli Hz. Musa’nn kalbi üzerindedir. Üçüncü bölgeye ilahi

emir, üçüncü gökten iner ve yldznn ruhaniyeti kendisine bakar. Bu

bölgeyi koruyan bedel ise, Hz. Harun ve Yahya’nn kalbi üzerindedir.

Onlara Hz. Muhammed de yardm eder, Dördüncü bölgeye emir bü-

tün feleklerin kalbinden iner ve en büyük yldzn ruhaniyeti ona bakar.

O bölgeyi koruyan bedel, Hz. dris’in kademi üzerindedir. Hz. dris,

imdiye kadar yaayan Kutup’tur. Bizdeki kutuplar onun vekilleridir.

Beinci bölgeye ilahi emir, beinci gökten iner ve o göün yldznn
ruhaniyeti dc kendisine bakar. Onu koruyan bedel ise, Hz. Yusuf'un

kalbi üzerindedir ve Hz. Muhammed (as.) kendisine yardm eder. Al-

tnc bölgeye emir altnc gökten iner ve yldznn ruhaniyeti ona bakar.

Bu bölgenin bedeli, Allah’n ruhu Hz. Isa’nn ve Yahya’nn kalbi üze-

rindedir. Yedinci bölgeye emir, yakn semadan iner ve o göün yldz-

nn ruhaniyeti kendisine bakar. Bu bölgenin bedeli, Hz. Adem’in kalbi

üzerindedir. Bu yedi bedel ile Mekke Harem’inde Hatimü’l-hanabele’nin

ardnda bir araya geldim, orada rüku ederken kendilerini buldum. Onla-

ra selam verdim, selamm aldlar, sohbet ettik. Onlardan daha güzel ah-

lakl ve Allah ile daha çok ilgileneni görmedim. Onlara benzeyen sadece

Sakîtu’r-Refref b. Sakîtu’l-Ar’ Konya’da görmütüm ki Farisi idi.

VASIL

Bilmelisin ki, bir unsurun yalnz bana mizac ile onun bir ksm-
nn dier ksmyla karmas veya baka bir unsur ile karmasndaki mi-

zac arasnda bir fark vardr. Örnek olarak suyun toprak ile karp ça-

mur adnn ortaya çkmasn verebiliriz. Artk o toprak olmad gibi su
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da deildir. Bir unsurdaki karma ise, (su unsuru örneinde) çivit ile

tozun karm örnek olarak verilebilir. Onlarn parçalar ayrlmalar

mümkün olmayacak ekilde birbirine girerler. Onlarn arasmda sadece

birisine ait olmayan bir renk meydana gelir. Bu karmn ise, doal fiil-

lerde bir hükmü ortaya çkar. Söz gelii tuzlu su ile tatl su bir araya

geldiinde, bunlarn arasmda tuzlu veya tatl olmayan baka bir tat ger-

çekleir. Bu, bir unsurdaki karmn salad durumdur. Ayn ekilde,

souk suya ate scaklk verdiinde, soukluk ortadan kalkt gibi s-

caklk da ateteki derecesine ulaamaz ve ne souk ne scak olarak, lk

bir halde kalr. te bu, bir unsurun parçalar arasnda veya iki unsur

arasndaki karma benzemeyen baka bir karmdr.

Mizaca gelirsek, mizaç, bir unsurun varlnn kendisiyle gerçekle-

tii eydir. Bu ‘doa’ diye isimlendirilir ve öyle denilir: ‘Suyun mizac

veya doas, souk ve ya olmaktr. Ate scak ve kuru, toprak ise souk

ve kurudur. Bu unsurlarn varlklar, bu doal mizaçla ortaya çkar. Her

mizaç, doaldr. Karma ise, böyle deildir. vSu unsurunda zikrettii-

miz karm ile kesin olarak, ac suyun parçalarnn tad suyun parçala-

rna bitimi olduunu veya çivit ile tozun parçalarnn bitiik olduunu

biliriz. Bu bitime aklen bilinir, duyuyla alglanamayaca gibi duyu on-

lar ayramaz da. Fakat bu karmda doa için karmdan ortaya çkan

sürerlerde hir hüküm meydana gelir. R dnnm, ilaçlarn terkip edilme-

sine benzer. Her bir bitki kendi bana bir yarar vardr. Sonra, hepsi bir

araya getirilince b özelliklerini korurlar. Doann (karm) ise, bu

toplamda zorunlu olarak bir hükmü ortaya çkar. Hepsi bir kaba konu-

lup üzerlerine s döküldüünde, her bitki sudaki her parçaya kendin-

den bir güç katar. Bu durumda suyun her bir cevherinde her bitkinin

gücü bulunur. Bunun böyle olmas, güçler arasmda zdk bulunmad-

nda mümkündür. Bununla birlikte, karm gerçekleirse -ki o da bir

karmdr- dier karm gibi olmad gibi hükmü de mizacn hük-

müyle bir deildir. Bu husus, mizaç ile karm arasnda akledilir bir du-

rumdur ve ona ne mizaç ne karm denilir. Toprak da, yedi tabaka olsa

bile, onlarn duyuda ayrmas güçtür. Bununla birlikte her birinin di-

eri olmadn biliriz. Ayn ekilde, cevher baka bir cevher olmayaca

gibi araz da onun mevzusu ve taycs olamaz. te eyann oluu, bo-

zuluu ve kendilerine ilien bakalamann durumu da böyledir.

Yüz yirmi üçüncü ksm sona erdi.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YÜZYRM DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

VASIL

Unsurî Cisimlere li§e Cisimlerdeki Doann Eklentileri

Unsurî cisimlere cisimlerdeki doann eklentilerinden pek çok ey

iliir. Bunlardan birisi, unsurun hareket ve duraanldr. Acaba o, fe-

lein hareket ve duraanlndan -var saylrsa- farkl mdr, deil midir?

Yoksa onun duraanl sadece -aramzdan e’nleri kabul edenlerin dile

getirdii- göün duraanl gibi midir? Felein hareketine gelirsek, fe-

lek, doal cisimlerdendir, çünkü o, kendisi olmayan bir muharrikin (ha-

reket ettirici) hareketiyle hareket eder. Âlemdeki bürün harekediler ve

duranlar, özü gerei harekedi olmad gibi kendisi nedeniyle hareket

ettiren ve durduran da deillerdir. Onu hareket ettiren özü gerei hare-

ket ettiren olmaldr ya da hareket ettirmeyi irade eden olmas yönüyle

hareket ettirmelidir. Hareket ettiren özü gerei hareket ettiren ise, bu

görüü söyleyen kii, hareketin cisimde yaratlm olduunu söylemi

olur. Hareket ise, bulunduu eyde özü gerei hareketi salar. Öyleyse

hareket, hareketiiyi özü gerei hareket ettirir. Duraanlk da öyledir.

Hareket ettiren hareketi irade eden ise, bazen vastayla bazen vastasz

olarak hareket ettirir. Yani onu hareket ettirmeyi irade edici olmakla ni-

telenmeyen bir vastadan söz etmekteyiz. Vasta irade sahibi olabilir.

Veya rüzgarn hareketiyle dal hareket ettirmeyi verebiliriz. Bu hareketi

zorlamayla meydana getirir. Örnek olarak, elinde bir sopay sallayan in-

san verebiliriz. Ya da hareketli zatnda iradeyle hareket eden biri olabi-
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lir. Örnek olarak, insann yönlerinde hareket etmesi iradi harekettir. Bi-

ze göre, felek insann yönlerde hareket etmesi gibi, hareketlidir. Çünkü

o, aklldr, yükümlüdür ve Hz. Peygamber’in devesinin emre bal ol-

duunu söylemesi gibi memurdur. Hz. Peygamber, günein domak
için Rabbinden izin istediini söylemitir. Güne doacanda kendisi-

ne izin verilir. Bandan doma vakti gelince de, ‘Geldiin yere dön’ diye

emredilir ve batt yerden doar. Bu vakit, artk kiiye imann fayda

vermedii vakittir. Öyleyse felek, göünde bulunan ilahi emri vermek

için, iradeyle hareket eder. Söz konusu emir, unsurlarda ve türeyenlerde

bir takm eyleri meydana getirir. Feleklerin bu hareketleriyle de, zaman

ortaya çkar. Öyleyse zaman, kendini ortaya çkartanda hüküm sahibi

deil iken aasndaki eylerde hüküm sahibidir. O halde, zamann fe-

leklerin hareketinde hükmü yoktur. Çünkü onu ortaya çkartan felektir.

Feleklerde, göklerde vc ulvi âlemde ortaya çkan vc gözüken hadiselerin

ise, zamandan baka sebepleri vardr. Feleklerin harekeden sral ve -

tpk bir deirmenin hareketi gibi- bir yolda parçalar pe pee gelecek

ekildedir. Bu harekette hiçbir parça komusundan ayrlmaz. Unsurla-

rnla ise, öyle deildir. Unsurun hareketi, giriiktir ve her bir parça biti-

ik olduu komudan ayrlm, bulunduu mekânndan baka mekânla-

r doldurmutur. Öte yandan unsurun hareket sebepleri de, felein ha-

reket sebeplerinden farkldr. Çünkü felein hareketi, unsurlara verdii

hareketlenmeden ve yldzlarnn nlarndan bakasn bilmez. Bunu

ise, Allah’n kendilerine verdii akl, ruh ve bilgiyle bilirler. Söz konusu

hareket, maden, bitki, canl, insan, cin veya amelden veya tespih, zikir

vc tilavet yapan nefesten yaratlm melek gibi türeyenlerin bireylerine

tam olarak neyi verdiklerini bilir. Bunun nedeni, felein Allah’n kendi-

sine brakt eyi bilmi olmasdr. Bu durum ‘Her göe emrini

vahyetti*** ayetinde dile getirilir. Kefi olmayan insan, bürün bunlarn

feleklerin seyrinden olutuunu ve feleklerin onlar meydana getirmek

üzere hareketlerinde amade olduklarn zanneder. Bu durum, var etmek

istedii bir sureti var etmek üzere bir sanatçnn alet kullanmasna ben-

zer. Söz gelii ahapta veya baka bir eyde bir suret oluturmak isteyen

insan verebiliriz. Araçlar ne için kullanldklarn ve kendilerinden ne-

yin ortaya çkacan bilmez. Hâlbuki bu sureder söz konusu araçlarla

gerçekleir. Vardmz görüü iddia eden kiiler de, böyledir. Bizim ve

keif-vecd sahibi Allah ehlinin vard görüten baka görüe sapanlann
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görüü böyledir. Biz ise öyle deriz: Marangozun aleti, onu kullanann

büdiinden daha çounu bilebilir, çünkü o da canl, düünen. Yarata-

nn bilen ve O’nun övgüsünü tespih eden ve yaratl nedenini bilen bi-

ridir. Keif ehli, böyle düünür. Çünkü Allah bir insann gözünü ve ku-

lan açnca, yeryüziindeki aaçlar ve bitkiler kendisine verebilecekleri

yarar ve zararlar ona söyler. Nitekim talar, Davud’a öyle dermi: ‘Ey

Davudi Beni al, ben Calut’u öldürebilirim.’ Baka bir ta ise ‘Beni al,

çünkü ben onun askerini krarm’ dermi. Her ta yaratl nedenini bi-

lir. Davud da talan alr, durum talarn söyledii gibi gerçekleirmi.

Baz insanlar bu dereceye ulaamayp bunu göremeyince, bu durumu

inkâr etmilerdir. Hâlbuki öyle davranmalar uygun deildir. O halde

âlemdeki bütün hareketliler, neye doru hareket ettiini bilir. Bunun

istisnas, insanlar ve cinlerdir. Onlar, bazen neye doru hareket ettikle-

rini bilmez. Hatta Allah’n diledii keif sahiplerinin dndakiler, bunu

bilmez. Allah Teala göklere ve yere öyle demitir: ‘Dileyerek veya zorla

gelin. Onlar da itaat edici olarak geldik demitir. K75 Yeryüzünün gelmesi

çarld ie doru intikal ve harekettir. Ve o, itaatkar olarak gelmitir.

Alemdeki her parça kendisinden neyin istenildiini bilir. Öyleyse her

ey, basirete sahiptir. nsan bedeninin parçalarna varana kadar, her ey
için bu durum geçeri idir. nsanda ise, düünce gücünü kullanmaya veya

iman nuruyla bakmaya yönlendirilmi yükümlü ‘latif (latife- i insaniye)

- parças neye doru hareker ettiini bilemez. man nuruyla baktnda,

nur onun gözünde ortaya çkar ve kendisi için hayrl olan eyleri kef

eder. Unsurun hareketinin giriiklik veya -bütününe deil- parçalarna

ilien duraanlk nedeniyle felein hareketinden farkl olabilir demitik.

Buradan, unsurda hareketin hükmünün felekteki hükümden farkl ol-

duunu kesin olarak örendik. Herhangi bir unsurun hareketi, hava

veya su gibi iki unsur arasnda gerçekleebilir veya ate ve toprak gibi

iki unsur arasnda gerçeklemeyebilir. Bu durumda hava unsurunun ha-

reketinde bir etki ortaya çkar. Bu etki, üzerinde veya altnda bulunan

eye temasa göre ortaya çkar. Su unsurunda da durum böyledir. Atein

hareketine gelirsek, ona hava etki edebilir. Topran hareketinde ise, su

ve hava etki edebilir ve bu sayede bu unsur ate unsurundan ayrlr.

Ate dier unsurlarda snma etkisi yaptnda, iki durum söz ko-

nusudur: ya büyük yldzn nlar vastasyla -ki günetir- snma ger-

çekleir. Günein nlar esire urar ve oradan scaklnda niceliksel bir
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art kazanr. Ya da ocaktaki ate vastasyla stabilir. Kendi dndaki

unsurdan kaynaklanan bu etkilerin sürmesi, söz konusu unsurdan yar-

dm gelmesine baldr. Aksi halde, etkinin ortaya çkt unsur, ona

hakim olur ve kendisini yok eder. Bu da unsurlarn cisimlerinde ortaya

çkan olu ve bozulu türlerinden biridir.

Sonra bilmelisin ki, hareket ve duraanlkta iin gerçei udur:

Bunlar, doal ve mekânl veya -imkân cinsinden ise- mekân kabul eden

zatlara ait iki nispettir. öyle ki: Mekân olan bir ey, özü gerei, var

olduu anda igal edecei bir yere sahip olmaldr. O ey üzerinden

ikinci veya daha fazla bir zaman geçer ve ayn yerde bulunabilir. Bu,

duraanlk denilen durumdur. Ya da, ikinci zamanda baka bir yerde

bulunurken, üçüncü zamanda kinciden sonraki bir yerdedir. Böylelikle

söz konusu eyin bulunduu yerleri doldurmas ve onlarda gözükmesi,

bir yerden baka bir yere intikal tarznda gerçekleir. Bu ise, bir intikal

ettirici sayesinde mümkün olabilir ve intikal, ‘hareket
5

diye isimlendiri-

lir. Bununla birlikte, sadece mekânl ve mekânn bulunduunu da bili-

riz. Onun daha önce igal ettii mekânna bitiik ve komu baka bir

mekân igal etmesi imkânsz deildir. Burada, hareket diye isimlendiri-

len ve bulunduu eyin bir yerden baka bir yere intikalini zorunlu la-

lan bir varlk olduunu iddia edenlerin kant getirmesi gerekir. Öyleyse

hareket eden, bir tayc nedeniyle hareket etmitir. Tayc irade sahi-

biyse, iradesiyle ya da kendisini bir yerden baka bir yere tayan baka

bir taycyla hareket ettirmitir. Öte yandan bir araya gelme ve ayrlma

da, mekânllar için iki nispettir. O halde bir araya gelme, iki mekâlnn
aralarnda üçüncikün düünülemeyecei ekilde iki mekânda bulunma-

s iken ayrma aralarnda üçüncü veya daha fazla eyin düünülebilme-

sidir.

Zaman ve mekân da, doal cisimlerin eklentilerindendir. Zaman

dta varl olmayan mevhum bir eydir. Onu feleklerin hareketleri ve-

ya ‘ne zaman?’ sorusu kendilerine ilitiinde mekânhlann hareketleri or-

taya çkartr. Öyleyse mekân ve zamann dta varl yoktur. Varlk,

hareketli ve duraanlarn zatlarna aittir. Mekân ise, mekânllarm içinde

deil, üzerinde yerletikleri ve karar kldklar bir eydir, içinde karar k-

lnan, mekân (yer) deil, hayyz diye isimlendirilir. Öyleyse mekân,

mevcut bir eyde nispi bir durumdur. Mekânl onun üzerine yerleir

veya -içinde deil de- üzerindeki intikallerle onu kat eder. Hayyzda



Yüz Yirmi Dördüncü Ksm \yj

(doal mekân) bulunanlar komuluk yoluyla özel bir tarzda bitiik olur-

larsa ve bunlarda bir giriiklik meydana gelmezse, bu, bitime diye ifade

edilir. ntikaller halden hale ve ardk olarak gerçekleirse, bu, ardklk

vc pe pee olmadr (tevali). Bu esnada araya zaman girmez. Bir ksm
dierine girer de iki bitiik arasna giren onlardan ayrlmazsa, bu, kay-

namadr (iltiham). Ondan varla giren ey, sonluluk ile nitelenirken

girmeyenin ise -sonsuza dek sürekli olduu var saylrsa- sonsuz olduu

söylenir. Bu intikaller olu veya bozulu eklinde bir durum meydana

getirirse, bir eyin yokluktan varla intikali olu (kevn) diye isimlendi-

rilir. Ortaya, çkan oluun suretinin yok edilmesi ise, bozulma diye ifade

edilir. Bir ey varlktan yine varla intikal ederse, harekedi diye isim-

lendirilir. Cisimlere ilien renk, ekil, hafiflik, arlk, kirlilik, younluk,

yumuaklk, katlk vb. eklentiler ise, farkl nedenlerden kaynaklanr.

Renklere gelirsek, renkler, iki ksmdr: Bir ksm renklinin kendi-

siyle var olurken bir ksm göze gözükür, hâlbuki o, ekillerin farklla-

mas ven cisme verdii özellik nedeniyle renklenenin kendisinde

yoktur. Çünkü idrak,k vastasyla gerçekleir. Ayn ekilde ekiller de,

renkler gibi, iki duruma döner: ya ekli tayana veya onu idrak edenin

duyusuna!

Zikrettiklerimizin dnda cisimlerin eklentilerine gelirsek, onlar,

kendilerine veya bunlarla nitelenen ekillere -ki onlar doal cisimlerdir-

deil, idrak edenlere racidir. Bizim görüümüz budur. Çünkü hava gibi

latif bir eyn suretini tutamaz. Kesif cisim ise, onu izhar eder. Ke-

sifliin perdelemedii kimseleri gördük. Kesif eylerin sureti, o kiiye

göre idrakin nüfuzu bakmndan, latifler gibiydi. Söz konusu eyler, an-

cak bu nüfuza sahip olmayan kimse nezdinde kesiftir. Aramzdan baz-

larn duvar perdelemez veya herhangi bir ey kendisine ar gelmez. Bu

nedenle, böyle niteliklerin kendilerini alglayana dayand ortaya çkar.

Cisimlerin zadarna ait olsalard, bu konuda cisimlikte ortaklk gerçek-

letii gibi, idrakte de eitlik gerçekleirdi. Öyleyse eklentilerin hükmü,

bize göre, cisimlerin zadarna dönmez. Doa bilimciler ise, bu konuda

aralarnda görü ayrl bulunsa bile, bu bilgide bizim yöntemimizi ta-

kip etmezler.

Bilmelisin ki, hakikati bir olan bir eyden farkl eserler ortaya çkt-

nda, söz konusu eserler, o eyden -kendisi yönüyle deil- kabiliyederi
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bakmndan ortaya çkar. Buradan harekede bu konuyu incelersen, filo-

zofun ‘Bdden bir çkar* sözü geçersizledir. Bu meselenin incelediimiz

unsurdaki durumuna gelirsek, ate, ate olmas bakmndan bir hükme

sahiptir. Eserlerinin ise, hükümleri farkl farkldr. Baz cisimleri aydn-

latrken baz cisimleri aydnlatmaz. Hâlbuki onlar da tutuma ile aydn-

lanan cisimlerdir. Hava, atee yardmcdr. Ate baz eyleri birbirine

balarken baz eyleri eritir, baz eyleri siyahlatrr, str, yakar piirir,

donuklar eritir. Hâlbuki o, tek bir hakikate sahiptir. Kabiliyetlerin isti-

datlar ise, kendisinden ortaya çkan eserlerin hükümdeki farkllklarn

ortaya çkartr.

Hakikat bir, hükümfarkl!

Bilgi, gözün görmediini idrak eder.

Bilmelisin ki, eyann yalnz bana bir hükmü olduu gibi karm
halinde de tek bana birisine olmayan bir hükümleri daha ortaya çkar.

Gerçekte, iki karandan hangisinin etkin olduu bilinemez. Acaba hü-

küm, onlardan birisine mi aittir, yoksa etkide bulunduklar eyde her

birinin bir gücü mü vardr? Gerçekleen ey, inkâr edilemez. Çünkü

biz, daha önce yok iken mürekkebin siyahlnn kara ve maznn kar-

mdan çktn biliriz. Acaba maz m karaya rengini vermi ve etkin

olmutur? Bu durumda kara etkilenen olurdu. Böyle olsayd, maz daha

önce karmadan ve karann suyunun rengini almadan bulunduu hal

üzere kalm olurdu. Hâlbuki görülen, bunun aksinedir. Ayn ey, maz
için söylenir. Tek ihtimal olarak, karmn hakikati kalmtr. Karmn
hakikati, onlardan herhangi birisine ait olmayan, siyahl meydana ge-

tiren eydir. Söylediimiz hususun ilahi mertebedeki karl, 'Ey insan

ve cinler sizin için boaltacaz’276
ayetidir. Allah, kyamet günü ayrm ve

hüküm vermek üzere gelir, elinde terazi vardr, alçaltr ve yükseltir.

Hâlbuki âlem yoktur. Acaba bu fiilin gerçeklemesiyle nitelenebilir mi?

Alem ile, zuhur etmeyen ey zuhur etmitir. Hâlbuki âlem yoktu ve

hüküm eit deildi. Hz. Peygamber 'Allah vardr, O’nunla birlikte ba-

ka bir ey yoktur’ buyurur. ‘O imdi de bulunduu hal üzeredir’ deme-

di. Hz. Peygamber, Allah’ en iyi bilen yaratk iken bunu nasl söylerdi

ki? O Allah’n nezdinden ‘O her gün bir itedir
’’177

ve 'Sizin için boaltaca-

z’27* ayetlerini getirmiti. ‘Rabbin unu ve bunu tamamlar’, ‘Rabbimiz
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göe iner.’ Hâlbuki gök ve âlem yoktu. Acaba Rab, birisine inmekle ni-

telenir mi? Veya bir yerden inmekle nitelenebilir mi? Hâlbuki ‘den’ ve-

ya ‘nerede’ yoktur. Sonra, eyay var etti ve böylelikle nispetler meydana

gelmitir. O ise, (Ar üstüne) istiva etmi, teraziyi alm, yükseltmi ve

alçaltmtr. Arzularndan kurtulmu akllarn reddedemeyecei rivayet-

ler, bunlar bildirmitir ve hepsine inanmak vaciptir. Bunlarn nasl ol-

duu ise bilinemez. Öyleyse Allah birdir, yaratandr, ahaddr, maciddir,

‘benzeri yoktur ym Nefesin varl ve nefes alp verende mahreç istidad

bulunmasayd, harfler ortaya çkmazd. Bir araya gelme olmasayd, ke-,

limeler bir araya gelmezdi. Varlk birbirine baldr. Sknt ve darlk

olmasayd, Rahmatfn nefesinin anlam kalmazd. Çünkü nefes alp

verme, darl gidermek demektir. Öyleyse yokluk, skntnn ta kendi-

sidir. Çünkü yok olan eyin varl, mümkündür. Mümkün yokluk ha-

linde olabilme imkânn örenince, varla dönük özlemin skntsn
çeker. Bu varl ise, iyilikten payn almak üzere, onun hakikati kendi-

sine verir. Rahman’n nefesi ise bu sknty ortadan kaldrr ve o eyi

var eder. Bu nedenle mümkünün skntsn gidermek, yokluu izale

etmek demektir. Allah’n dndaki her varlk, mümkündür ve bu niteli-

e sahiptir. Rahman’n nefesi, mümkünlerin suretlerine (hakikat) varlk

verendir. Nitekim nefes de harflerin varln verir. Alem, bu nefes yö-

nünden, Allah'n kelimeleridir. Nitekim Allah, "Meryem’e att kelimesi-

dir’
280 demitir. O, Hz. sa’nn kendisiydi. Allah, kelimelerinin tüken-

mez olduunu bildirmitir. O halde O’nun yaratklar sürekli var olur-

ken O sürekli yaratandr.

Öte yandan, unsurdan oluan cisimlerde suretleri, ekilleri ve mi-

zaçlar farkl durumlar görmekteyiz. Bu farkllk, onlar tek bir tanmn

ve hakikatin bir araya getirmesini engellemez. Söz gelii, tür ve ekille-

rin farkllna ramen, hayvan bireylerini verebiliriz. Söz gelii kular-

da gözüken miktar, ekil ve renk farkll onlar ku olmaktan çkart-

maz. Buradan, bu farklln bir eyin insan veya ku olmasndan kay-

naklanmadn anladk. Çünkü her bireyde insanlk, farklln ortaya

çkmasyla deise bile, tektir. Dolaysyla akledilir baka bir hakikatin

farklln nedeni olmas gerekir. Bu farklln sebebini ise, varln
kendisine bal olmas nedeniyle, konumuzu tekil eden ilahi ilimde

aradk. Gördük ki, Allah herhangi bir tecelliyi iki kez yenilemez. Allah

inkâr edilecei bir surette tecelli edebilecei gibi tannaca bir surette
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de tecelli edebilir. Hâlbuki ilk surette veya ikinci ve bütün suretierde te-

celli eden, Allah’tr. Böylelikle tecelli edilen suretler, uluhivet mertebe-

sinde bir türün bireylerinin suretlerinin deimesinin karldr. Bura-

dan, türün bireylerindeki farkllnn bu ilah hakikatten kaynakland-

n anladk. Böylelikle, Haktan bize gösterdii eyi örendiimizi ö-
rendik. Allah tür olmas bakmndan bir türe tecelli eder, o ey, türlü-

iinü yitirmez. Ayn ekilde Allah, ilahlnda da ilah olmay sürdürür.

Sonra bu tür için zatnn gerektirdii tarzda farkl surederde tecelli

eder. Böylece türün bireylerinde -kendi ölçü ve miktarlarna göre- su-

retler deiir. ekil, renk ve miktarlarda ahs nedeniyle bakalaan bir

türün istidadnda -ki onu ait olduu türün dna çkartmayan durum-

lardr bunlar- bu deiim olmasayd, bakalamay kabul etmez ve bir

suret üzerinde kalrd. Kesif, kesif olmasna ramen, sanatçnn yapa
farkl surederi kabul edicidir. Söz gelii ahap, sanatçnn kendisinden

yapt ürünleri ve onun zihnindeki farkl suretleri kabul edicidir. Latif

ise, su ve hava örneinde olduu gibi, deiimi daha hzla kabul eder.

Kim daha latif ise, farkll kabulde daha hzldr. O halde unu ören-

din: Latiflik bakmndan yücesinden kesiflik bakmndan süflisine kadar

âlemdeki surederin deimesi, zuhur ettii her bir surette Rahman’n

nefesi olmaktan kendisini çkartmaz. Allah Teala öyle der: ‘Si^i yerden

bitiren Allah'tr™ Yer, birdir. Hâlbuki otun sureti nerede, aacnla ne-

rede? Bunlarn türleri birbirinden farkldr. nsannla, nerede, hayvann

sureti nerede? Bunlarn hepsi, unsur kaynakl olmalar bakmndan, gö-

ründükleri suret deise bile, unsurdan olma özelliini yitirmemitir.

Öyleyse tüm âlemin bakalamas, varikta tek hakikat bulunduu ger-

çeini deitirmez. Zeyd Amr deildir, hâlbuki her ikisi de, insandr.

Onlar insandr ve bakas deillerdir. Buradan -doru düünürsen- âle-

min kim olduunu ve kendisindeki gerçei örenirsin.
c

Nefislerinizde

ayet vardr görmez misiniz?'
1*2 Kastedilen düünen nefistir. O, akleden,

düünen, tahayyül eden, ezberleyen, beslenen, tasvir eden, büyüyen,

beslenen, iten, çeken, hazmeden, tutan, iiten, gören, yiyen, koklayan,

dokunan ve bu durumlar alglayan nefistir. Bu güçlerin ve kendilerine

verilen isimlerin farkll, düünen nefse ilave deildir. Aksine o, her

suretin ayndr. Maden, bitki, hayvan, felekler ve meleklerin surederin-

de de ayn durumu görürsün. ‘Onlarn ayn iken, eyay izhar edeni ten-

zih ederim!’
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Gözüm O’nun yüzünden bakasna bakmad

Kulam O’nun sözünden bakasn duymad

Her varlkta O’nun varl var

Her ahsçk kendi uykusundadr

Rüyann tabirine uykumuzda ulatk

Kim knarsa, onu kendi knayna katsn

Bu konuyla vc su unsuruyla ilgili baka bir husus, bu ikisinde orta-

ya çkan ve günein varlndan meydana gelen nlarn stcldr.
Acaba ilahi bilgide bu nlarn kayna nedir? Çünkü yeryüzündeki

toprak ve su kaynakl cisimlere günein ve yldzlarn nlar temas etti-

inde, baz cisimler nlar nedeniyle snrken baz cisimler snmaz ve

sour. Bununla birlikte nlar, tpk zemherir gibi, onu tututurur. Ha-

vann üzerinde kalan eylerde ise, güne nlarnn scaklnn etkisi

yoktur.

Bilmelisin ki, ilahi yüzün (zat) yakc tecellileri vardr. Perdeler ol-

masayd, onlar âlemi yakard. Bu perdeler, ya âlemdendir. Hâlbuki te-

celliler perdelerin üzerine yaylmasayd, onlara perde olmazlard. Veya

tecelliler yakcl gerektirirse, perdeleri de yakarlard. Sonra, perdeler

ya kesiftir veya latif] Latif iseler, perde olmazlard. Hava günein yer ci-

simlerine ulamasn engellemez. Bir duvar gibi vb. kesif iseler, gediksiz

ve giriik bir ekilde yapldnda duvarn güne nlaryla snaca
açktr. Sonra, karanlk perdelemez, çünkü karanlk ktan kaçar ve

dolaysyla onunla bir araya gelmez. Karanl var eden perdenin ardn-

dan ona komu olabilir ve karanlka bitiir. Öyleyse karanlk, nla-

ra komudur ve karanl meydana getiren ey, nlarn üzerine yayl-

masna elverilidir. Karanlk, bu yorumla perde haline gelemez. Karan-

ln perde olduu ise sabittir. In yüzün (zat) na perde olmasna

gelirsek,k kla güçlenir, onu perdelemez. Öyleyse yüzün (zat) tecel-

lilerinin hakikatini ve onlarn zati deliller olduklarm anla! Zuhur ettik-

lerinde, varlk olarak deil, nispet olarak yakarlar. Böylelikle onlarn

varlklarn, yani (her varlktaki özel yön anlamndaki) yüzün kendisi ol-

duklar ortaya çkmtr. Bu durumda bilgisizlik kalkar. Bu bilginin

ürünü, âlemin zatn ayn olmadm (örenmektir). Âlem sureti üze-

rinde kalr ve tecelliler onu yok etmez. Aksine onu ispat eder ve Hakkn
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yüzünün ne olduunu açklar. Öyleyse perde, manevidir ve nispet yak-

mtr.

OTUZKNC FASIL

el-Aziz ismi

O’nun madenleri var etmeye yönelmesi. Ona ait Harf Z, Menzil-

lerden ise Sadu’z-zabih’tir.

Bilmelisin ki, zata ‘nitelikler’ diye isimlendirilen yedi nispet tahsis

edilmitir. Bütün isim ve nitelikler, bu yediye döner. sim ve niteliklerin

bu yedi nitelie nasl döndüünü na’ii’l-cedavil adl eserimizde açkla-

dmz gibi bizden önceki kimseler de onu açklamt. u var ki ben,

öncekilere el-Mücib isminin e-ekûr ismiyle birlikte kelam niteliine

katln ekledim. Bizden önceküer, e-ekûr ismini el-Mücib ismine

katmamlard. Gökler yedi tane olduu gibi gezgenler de yedidir. Yer-

ler yedidir, günler yedidir. Allah, madenleri yedi gezegenin büyük fe-

lekte bulunan yedi felekte seyrinden ve yüzüünden yaratt. Onlardan

yedi madeni var etti. el-Aziz ismi onlar var etmeye yöneldiinde, ma-

denler bu isimden bakasn görmemitir. Bu nedenle, onlarn varln-
da bir izzet ve engelleme (özellii) vardr. Türeyenlerde ve ana unsur-

larda hüküm sahibi olan bakalamann otoritesi, onlarn direncine kar
koyamamtr. Baka bir ifadeyle, dier türlerde hüküm sahibi olduu
gibi, onlar da süratle bir suretten bakasma dönütürememitir. Çünkü

bakalama dier türeyenlerde daha hzl gerçekletii gibi eksilme,

artma ve kendilerine bir suret giydirme gibi fiilleriyle onlardaki otorite-

si daha hzldr. Madenlerde ise, bu etki sürade gerçeklemez. Talar,

aradan uzun zaman ve dönemlerin geçmesiyle, uzun bir süreden sonra

bakalaabilir. Bunun nedeni, el-Aziz ilahi isminden kazandklar izzet-

tir. Bu isim, ilahi mertebeden onlar var etmeye yönelmitir. Sonra, bu

iim olan var eucylc, kendileri için kemal mertebesini talep etti ki,

onlar da izzet özelliiyle özdelesinler. Dolaysyla onlara baka bir ila-

hi isim etki etmemitir. Bunun nedeni, o ismin kskançldr. Çünkü

Aziz ismi, madenlerin kendisine ait olmasn istemitir. Bilginler, onla-
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rn varln bu isme izafe edildiini bilir. Dolaysyla madenlerin ula-

mak istedii gaye, kemalin bulunduu tek surettir ki, o da, altn olmak-

tr. Yolda iken, ed-Dar ve kardeleri olan isimlerden madene bir takm

arazlar ilierek varlklarn hasta eder, onlar yollarnn dna çkartr.

Böylece uradklar o mertebe üzerlerinde hüküm sahibidir. Herhangi

bir ismin (kendine ait mertebeden)
i
baka bir mertebede hükmünün

i

olmas, mümkün deildir, çünkü ev sahibi, konuuna göre önceliklidir.

Onlar, ilahi edep sahibi ve edep öretmenleridir. Böylece el-Aziz ismi,

bu mertebede madenin cevherini korümak üzere kalmtr. Mertebenin

sahibi olan isimler ise, onun -cevherine deil- suretine etki etmitir.

Türeyenlerde ve unsurlarda ilahi; isimlerin doalardan ve unsurlar-
I

dan koruyucular vardr. Onlar, bu eyada mertebenin sahibinin hük-

müne göre -ki o ilahi isimdir- tasarruf eder. Bunlar, maden, onun scak-

l, kn soukluu, yazn scakl,! genel anlamda scaklk, yalk ve

kuruluktur. Bu zikrettiklerimizden her birinin kendine özgü bir hükmü

vardr. Bu hüküm, türeyenlerde ve unsurlarn cevherlerinde ortaya ç-

kar. Böylece seyrekletirir, younlatrr, soutur, str, slaklk verir,

kurutur. Kemal mertebesi ise, bütün bu hükümlerin eitlenip birisinin

hükmünün dierinin hükmünü izaleye güç yedremeyecegi ekilde den-

gelendii yerdir. Cevher etkiden kurtulup suretini kendisinden çkartt-

nda ve kendisini etkiden koruduunda, kemal mertebesine ulam
demektir. Bu özellik, madenler arasnda sadece altna özgüdür. Dier

surederde ise, hastalk ve illeder vardr ve bunlar madenleri kemalden

uzaklatrr. Böylece cva, kurun, demir bakr ve gümü ortaya çkar.

Maden toprak unsurundaki yerini terk ettiinde, hastalk üzere sü-

rekli illetli kalr. Maden uzman bilgin bu durumu bilip de öyle bir ma-

deni kemaJ mertebesine ulatrmak istediinde, bunu hastal ortadan

kaldrmakla yapabilir. Hastalk, ya bir fazlalk veya eksiklik iken, tpta

tedavi eksiklii gidermek veya fazlal azaltmakla mümkündür. Doktor

eksie ilave yapan veya fazlay eksilten kimsedir. Böylece madenleri te-

davi ederken uzman doktor, madeni demire veya bakra veya herhangi

bir eye dönütüren nedeni inceler ve o özellik ile altn olma arasna en-

gel koyar. Böylece maden menziline ular ve altn sureti kendisinde

gözükür. Maden kemal derecesini elde eder ve izzeti -etkiden kurtula-

cak ekilde- güçlenir, aziz olur.
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Bu doktora feleklerinde yüzen yedi yldzn yüzüü yardm eder.

Bunlar Ay, Müteri, Katip, Ziihre, Merih, Güne ve Keyvan’dr. Bun-

lar, güçleriyle ve birbirlerine zamann deimesiyle verdikleri özellikler-

le. doktora yardm ederler. Her zamann hükmü, kendisini takip eden

zamann hükmünden bir açdan farkl iken bir açdan uygun, bütün aç-

lardan ise farkldr. Bütün açlardan uygun olmas, mümkün deildir.

Uygun olsayd, onun ayn olurdu ve iki tane olmazlard. Hâlbuki onlar,

iki tanedir. Binaenaleyh her bakmdan uyum gerçeklememitir. Za-

manlarn tekrarlanmasnn ve iki yeninin pe pee gelmesinin ise, unsur-

larda etkisi olduu gibi cevherini düzenlemede ve itidale kavuturmada

çocuun varlnda da etkisi vardr. Onu düzenleyip itidale kavutur-

mas, Haldun kendisinde terkip etmek istedii bir sureti kabul eden bir

cevhere dönütürmesidir. Öyleyse suretler farkllamtr. Bu nedenle

bitkiler suret nedeniyle frakllat gibi hayvanlar da böyledir. Doal
cevheri bakmndan ise, tek bir hakikattir. Bu nedenle, cevheri yönün-

den bir tanm onlar birletirir. Suret nedeniyle ise, farkllama olmu-

tur. Baba ve annede de durmn böyledir. Hatta bütün âlemin cevheri,

cevher olmak bakmndan bir iken suret ve kendisine ilien arazlar ne-

deniyle farkllar. Alem, birleen-ayran, bir-çoktur. Zat ve isimlerde

ilahi mertebenin sureti de böyledir.

Böylece uzman dokun, hasta cevheri -ki 011u hastal kemal yo-

lundan al koymutu- tekrar yoluna çevirir. Bu sayede onu yönetmesi

mümkün olur ve saln koruyabilir. Ayrca, kemale ulama yolunda,

kendisiyle kemal mertebesi arasnda engel tekil edecek ‘bakalama’

menzillerinin kalntlarndan da onu korur. Allah Teala, bu cevhere ke-

male ulama yolunda böyle yapm, onu hasta ve malul ederek maksa-

dna -kemal mertebesi- ulamasn engelleyecek kimseleri ona musallat

etmitir. Bunun nedeni, insan türünün maslahatdr. Çünkü Allah insa-

nn zorunlu olarak bir takm araçlara muhtaç olduunu bilir. Bu araçla-

r elde etmesi ise bu cevherde söz konusu hastalklarn bulunmas ve

onun yolundan ayrlmasyla mümkün olabilir. Bu nedenle Allah, kendi

ehlmden olan güvenilir insanlarn dndakilerden, cevherdeki hastalk-

lar gidermenin bilgisini gizlemitir. Onlar ise, Allah’n âleme yerletir-

dii hikmeti bulunduu halde brakacam bilenlerdir. Böylece onlar,

altnda veya baka madenlerde bulunmayan yararlar nedeniyle, demiri

demir olarak brakrlar. Allah ‘Demiri indirdik
’283 der. Burada, onu kemal
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derecesinden indirmeyi kasteder. Bunun nedeni ise, demirdeki yararlar-

dr. Hastalktan iyileseydi, asileir, yükselir ve bu yararlar meydana

gelmez, varln amac olan insan ancak demirde bulunabilecek yarar-

lardan mahrum kalrd. Nitekim Allah onun hakknda ‘büyük bir güç ve

insanlar için menfaat vardr3284
der. Dier madenlerde de insanlar için ya-

rarlar vardr. Onlar ortaya çkm ve insan kendilerini kullanmtr. Al-

lah'n insan türüne olan inayetinin büyüklüüne baknz. nsan ise Al-

lah’tan habersiz, nimetleri karsnda nankör bir halde intikamna doru

kayar.

Allah Teala bilir ki, insanlk âlemi içinde güvenilirlikten mahrum

braklan ve ilahi srlan yayma özelliiyle rzklandrlm kimseler var-

dr. Allah’n ezeli bilgisinde güvenilir olmayan bu kiinin de ‘madeni

tedbir
5

bilgisini elde edecei belirlenmitir. Allah onu hemcinslerine

kar hrs duygusuyla rzklandrmtr. O, cimrilik yapar, haset eder ve

bakasnn kendisi gibi olmas istemez. Böylece, sevap almadan ve Al-

lah'n rzasn gözetmeden, onunla ameli brakr. Allah madenleri ço-

altm ve bu insan için bir eser meydana getirmemitir. nsann sadece

elde ettiinde ve elde etme umudu olanlarda etkisi vardr. Bu ksmda

onun tedbiri ve sanan ortaya çkar. Böylece aklllar ve hakimler, onun

Allah’n kendisine verdii eyde güvenilir olmadm anlar. Çünkü Al-

lah'n bu konuda bir izni yoktur. Allah hükümdarlar için o bilgiye dö-

nük bir arzu yaratr. Güvenilir olmayan biri onlarn nezdinde bulunun-

ca, bilgiyi ondan isterler. Onlar reddederse, haset ederek veya öfkeye

kaplarak, kendisini öldürürler. Onlara bu bilgiyi verirse, bu kez kendi-

sinden korkarak ve kskanarak, kendisini öldürürler.

Maden uzman bilgin, hükümdarlar karsnda böyle bir durumu

olabileceini anlaynca, bilgiyi hükümdarlara veya haberi hükümdarlara

ulatracaklar için sradan insanlara açklamaz. Böyle yapmasnn nede-

ni, güvenilir olduu için deil, can hakknda korkmasdr. Bu nedenle

bu sanat bilen insan, genellikle kendini göstermez. Onda bilgi sahibi

olduu zannedilen kii ise, içinden bu konuda bilgisi olmadn bilir ve

hükümdara yalan iddiada bulunduunu söyler. Bu sayede öldürülme

tehlikesinden kurtulur ve kendi yönünden ona ulaacak makam ve malla

tatmin olur. Bu sanat bilen insan, kesinlikle kendini göstermez ve Allah

kendisine emanet vermi olsa bile, ilahi gayret gerei onu izhar etmez.
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Bu lâhi isimden nefis talar var olur. Örnek olarak zeberced, züm-

rüt, mercan, inci, yakut ve incileri verebiliriz. Allah bütün bunlar insa-

nn gücüne yerletirmitir. Yani o, kendisinden bunlar oluturmaya

kabiliyetlidir. Veliler için bu durum, harikulade diye isimlendirilir. Bu

konulardaki hikâyeler çoktur. Fakat bu makama terbiye ve tedbir yoluy-

la ulamak, ilahiyat alannda, himmeti ve doruluuyla onu olutur-

maktan daha deerlidir. Çünkü bilgideki üstün eref, (bir ey) olutur-

mada deil, oluturmay bilmededir. Oluturma, delalet makamna da-

yanr. Tedbir ederek kendisinden bir eyin olutuu kimse, bilgindir.

Harikulade sahibinin ise, kendisinden oluan eyin sureti ve onun yakn

zamanda oluumunun nitelii hakknda bilgisi yoktur. Alim ise, bunu

bilir.

OTUZ ÜÇÜNCÜ FASIL

Rezzak smi

Bu isim, türeyenlerden bitkiyi var etmeye yönelir. Ona ait harf Se,

menzil Sa’d- Bel’dir.

Allah Teala öyle der: ‘Allah Rezzak ve zü’l-kuvveti’l-metindir.™

Baka bir ayette ise
cYaktnz atei gördünüz mü, siz mi aacn yarattnz,

biz mi? Onu bir öüt ve meta’ yaptk,m denilir. Böylece onu bilenler için

öüt yapmtr. Rezzak ismi, rzk verenlerin farkll nedeniyle, müba-

laa kipinde gelmitir. Bütün rzklar, çokluk ve farkllklarna ramen,

Allah’tandr, bakasndan deildir! Rzklananlarn rzklar kabulleri ise,

birbirinden farkldr. Öyleyse hayvann kendisinden gdaland her-

hangi bir ey baka bir hayvan için elverili deildir. Çünkü rzk alma-

daki amaç rzklanann bekasdr. Canl ölümüne yol açacak bir eyi ye-

diinde, onunla beslenemez ve o ey onun rzk deildir. Baka bir e-

yin varl ise, ona bal olabilir. Bu nedenle Allah, mübalaa kipiyle

Rezzak (çok rzk veren) diye isimlendirilmi, ayrca zü’l-kuvve (güç sa-

hibi) diye de nitelenmitir. Allah onunla nitelenseydi, za’l-kuvve diye

mansup okunmas gerekirdi. Binaenaleyh Allah isminin delaleti bak-

mndan nitelenmesi doru deildir, çünkü o, iki zdd kendinde topla-
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yan isimdir. Öyleyse lafzda ortaya çksa bile, kastedilen ondan özel bir

isimdir. O ismi, kendisinden sonra gelen ve bu ismin kendisi için zikre-

dildii hakikate göre, hal karinesi talep eder. Rzk talep eden ve rzka

muhtaç olan kimse ‘Allah’m! Beni rzklandr’ diyebilir. Allah ise, ayn

zamanda el-Mani’dir (vermeyen). Dolaysyla dua eden insan, hal diliyle

Rezzak isminden rzk istemi, mana olarak ‘Rezzak beni rzklandr’

demitir. Allah’tan duasna karlk isteyen kimse, o ie uygun ilahi bir

isimle dua eder ve istedii eyi olduu kadar baka Hususlar da içeren

bir isim ile dua etmez. Ya da, isimlendirilenin zatna delaleti yönünden

bir isimle dua etmez. Bir isme sahip olduu anlam yönünden dua edilir.

Bu isim, söz konusu anlam için gelmi ve dier isimlerden -lafz yoluyla

deil- anlamca ayrmtr.

Bilmelisin ki, rzklann bir ksm, manevi; bir ksm maddidir.

Rzklananlarn bir ksm makul (aklî), bir ksm maddi kimselerdir.

Her kesimin rzk, beka ve nimetinin bal olduu eydir. Buna göre r-

zk, -nzklanan nimetlenen ise veya canl ise- hayatm bal olduu ey-

dir. Rzklar kendilerini toplayana deil, beslenene aittir. Anlatlr ki,

hareketli ve duraan bir araya gelince harekedi öyle demi: ‘Rzk ha-

reketle meydana gelir.’ Duraan ise, rzk hareket ile olduu gibi dura-

anlk ile veya Allah’n diledii ekilde gerçekleir. Allah rzk verme

iini tamamlamtr.’ Bunun üzerine hareketli öyle demi: ‘Ben hareket

ediyorum, sen duruyorsun, görelim kim nzk veriyor?’ Ardndan hare-

kete geçmi. Bir kap açlm ve bir buday tanesi bulmu. Sonra öyle

demi: ‘Allah’a hamd olsun ki, arkadam yendim.’ Sevinmi bir halde

arkadann yanna girerek, ‘Hareket ettim ve rzk buldum’ der. Ardn-

dan taneyi durann yanma atm. Duran taneyi alp yemi ve Allah’a

hamd ederek öyle demi: ‘Durdum ama rzk ben yedim. Rzk getire-

nin deil, yiyenindir.’ Hareketli ararak durann görüünü kabullen-

mi. Hikâyede anlatlan husus, rzkn beslenene ait olmasdr.

Rezzak isminden ortaya çkan ilk rzk, ilahi isimlerin beslendii

eserlerinin âlemde ortaya çkmasdr. Onlarn beka ve nimetleri, sevinç

ve neeleri buna baldr. Binaenaleyh varlkta ilk nzklanan, ilahi isim-

lerdir. isimlerin varlklara etkisi ise, beslenmelerinin kendisiyle gerçek-

letii ve bekalarnn bal olduu rzklardr. te bu onlann (sûflerin)

‘Rabliin bir srr vardr ki, ortaya çksayd Rablik batl olurdu’ demele-

rinin anlamdr. Çünkü izafe ve görelilik, iki göreli arasnda varln be-
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kasdr. ki görelinin göreli olmak bakmndan bekas ise, görelilie

baldr. Öyleyse izafet, görelilerin rzkdr ve onlarn gdas ona bal-

dr. Göreli iki eyin bekas ise, birbirine ‘göredir .

5 te bu Rezzak ismi-

nin ihsan ettii manevi rzkn bir yönüdür ve o da rzldananlardan bi-

ridir. Öyleyse Rezzak, verdii rzkla ilk beslenendir. Bu durumda ilk

rzk verdii, kendisidir. Sonra her bir isme uygun rzkla ilgili dier

isimlerin rzklar gelir. Bu durum, Rezzak isminin aklediiir ve duyulur

âlemdeki etkisidir.

Rezzak ismi, ilahi isimlerin ardndan, ilahi nefese iner. Burada

melekî ruhlar bulur ve onlara tespih rzkn verir. Sonra, ille akl’a iner,

onu ilahi bilgi ve aasndaki âlemle ilgili bilgilerle besler. Böylelikle

sürekli her varla doru iner ve ona beka ve hayatnn bal olduu

rzkn verir. En sonunda bütün âlemi rzkla kuatarak Rezzak olur.

Bitkilere ulap onlarn muhtaç olduu rzk gördüünde, beslenmeleri-

nin bal olduu eyi onlara verir. Bitkinin besininin büyük ksmnn
suda bulunduunu görür. Bunun üzerine bitkiye ve âlemdeki tüm can-

llara su verir ve suyu onlarn rzk yapar. Sonra, suyu dier canllarn

da rzk yapar. Sonra, bitkiyi hayvanlarn rzk yapar. Bitki ve hayvan,

hem rzk hem rzkianandr. Böylece nzklanr, ardndan bakas kendi-

siyle rzklanr. Bu durumda ise, rzk olur. Bütün beslenen ve kendisiy-

le beslenilen hayvanlar böyledir: Her biri, rzk ve rzkianandr.

Su bütün canllarn rzkdr, çünkü o, souk ve yatr. Âlem ise,

kendinde scaklk ve kuruluun baskn geldii bir eydir. Bunun nedeni,

âlemin bir kabzada (avuç) tutulmu olmasdr ve bu özellikten ayrla-

maz. Çünkü o, bütün mümkünler üzerinde hüküm sahibi olan zorunlu-

ilahi tutur. Dolaysyla ancak böyle olabilirdi. Bir eyin tutulmas ve

kabz, hiç kukusuz, bir kuruluktur. Bu nedenle âleme kuruluk hali

egemendir. Âlem, özü gerei kuruluun kendisine baskn gelmesi ne-

deniyle, kendisini yumuatacak ve ya hale getirecek bir eyi arar. Rez-

zak, kuruluu yönünden âlemin yala muhtaç olduunu görür. Âle-

min souklua muhtaçlna gelirsek, âlem, ilahi surete göre yaratlm-

tr ve suretine göre yaratld kimsenin ‘salt varlk
5

ve ‘dilediini yapan’

olduunu görür. Bunun üzerine bu hale sahip olmak ve kabz edilmi-

likten çkmak ister. Böylelikle oluta herhangi bir daralma olmakszn

serbestlemek arzular. mkan ise, buna elvermezken ilahi suret ona bu

talebi için güç verir. Sonuçta âlem, amacna ulaamaz ve kandrldn
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(hisseder). Bunun üzerine kendini koruma güdüsüne kaplr ve scaklk

kendisine baskn gelerek eziyet çeker. Bu durumda ise, yok olmaktan

korkarak, soukluu aramaya yönelir. Bu sayede hissettii scakln

acsm dinginlemek ve soukluk vastasyla cann korumak ister. Âle-

min kabz edilmi olmasnn kuruluu, yal talep eder. Böylelikle bir

gda arayarak, Rezzak ismine bakar. Gda onun canlln salayacak

olan soukluktur ve bu soukluk vastasyla scakla ve onun otoritesi-

ne karlk verir. Bu durumda ise, ya hale gelir. Yalk ile âlem, kurulu-

un otoritesine karlk verir. Böylelikle de suyu souk ve ya olarak bu-

lur. Allah ‘her eyi ondan canl yapt ™7 Burada, kendisine layk olduu

tarzda, her snf kastedilir. Allah öyle der: ‘Her eyi sudan canl yaptk.

nanmazlar m?,m Yani bunu tasdik etmezler mi? Bu hükme iman biti-

tirilmitir, bunun nedeni, akla göre söylenenin -ki vaka odur- tersinin

gerçekleme ihtimalidir. öyle ki: Kendisine hakim olan eyden farkl

bir ey ona hakim olsayd, onu yok ederdi. Dolaysyla onun hayat,

kendisine hakim olan özelliin zddna baldr. Baknz! Soukluk ve

yalk kendisine hakim olsayd, âlem yok olur ve hayat scaklk ve kuru-

lukla mümkün olabilirdi. Bu durumda öyle denilirdi: ‘Her eyi ateten

canl yaptk.’ Yalk ve kuruluk kendisine hakim olsayd hayat havaya

balanr ve ‘Her eyi havadan canl yaptk’ denilirdi. Scaklk ve yalk

kendisine baskn gelip hayat topraa bal olsayd, ‘Her eyi topraktan

canl yaptk’ denilirdi. Böyle bir ey söz konusu olsayd, bütün bu tak-

sim ihtimal dahilinde olurdu. Âlemde vaka, scaklk ve kuruluun ken-

disine baskn gelmesidir. Bunun nedeni ise, zikrettiimiz üzere, ilah

suret ve kabzadr. Bu nedenle, scakln otoritesi ve kuruluk, âleme

egemen olmutur. Bu durumda âlem, ancak yalk ve souk ile hayatn

elde edebilmitir ki, o da sudur. Bu nedenle Allah
*Her eyi sudan canl

yaptk, inanmazlar m™9 buyurdu. ‘Sudan’ ifadesine bakmazlar m? Bak-

salard, suyun doasn ve etkisini örenirlerdi. Su kime etki eder,

onunla uzaklatrlan ey nedir? Âlemin suyun gerektirdii eyin zddy-

la nitelenmi olduunu da örenirler ve onun hakknda böyle hüküm

verirlerdi. lacn doasn aratran kimse, hastaya yerlemi olan hasta-

ln doasma karlk gelen eyi bulur. Rahman ondan bu hastann

bulduu sknty giderir. Bu da, Rahman’n nefesindendir. O halde,

muhakkike göre, bütün rzklar bir ilaçtr. Çünkü bütün âlem, kendisi

hakknda yok olmadan korkar. Çünkü varl yokluktan çkm ve varl-
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a ak olmutur. Ona göre, kendisine baskn gelip onu yoklua katacak

bir ey bulunduunda, bekasn salayacak ve hastaln hükmünü ya da

hastalk korkusunu ortadan kaldracak eyi aramaya süratle koar. O,

kendisiyle hayat bulduu rzk ve ifasnn bulunduu ilaçtr. Hangi

türde olursa olsun durum böyledir. Gelime özelliindeki her ey, bit-

kidir. Gelimesini salayan ey ise, onun rzkdr.

Sonra, rzk, âleme adaletin yerletirilmesi için konulan mizana -ki

adalet, eriat demektir- göre iki türdür: Birinci tür, haram, ikinci tür

helal diye isimlendirilir. Bu, Allah’n bildirdii ‘bakiyesidir (kalan k-

sm). ‘

Allah’n bakiyesi sizin için daha hayrldr, eer mümin iseniz
’290

deni-

lir. te bu,
*
Yeryüzündeki her eyi sizin için yaratt

’291 ayetinden mümin-

ler adna kalan ksmdr (bakiye). man, eriatla gerçekleir. Bu söz, te-

razi ve ölçü sahibinin kssasnda zikredilmitir. Öyleyse bu. Hakkn bil-

dirmesinden örenilmi bir bilgidir. Rezzak ise, anahtarn elinde oldu-

u kimsedir. Öyleyse Allah’n rzk baz bilginlere göre sayesinde bes-

lenmenin gerçekletii helal ve haram eylerdir. Çünkü ‘
Yeryüzündeki

her canlnn rzk Allah’a aittir'
2”

buyurur. Bu, bir nass deil, bir olgu-

dur. Bir ayette ise
‘Onu brakn, Allah’n arznda yesin

'293 buyrulur. Baka

bir ayette ise
*
Allah hesapsz olarak dilediim mhlandrr*29* buyrulur.

Allah bizi haramla beslenmekten men etmitir. Allah’n rzk ha-

ramda bulunsayd, biz ondan men etmezdi. Öyleyse haram Allah’n rz-

k deildir, fakat bir rzktr, Allah’n rzk, helal olandr. Helal, Allah’n

baz rzklar bize haram klmasnn ardndan bizim admza geride b-

rakt ksmdr. Bilmek gerekir ki, hakikat yönünden hitabn konusu,

tasarrufun yasakland eyin kendisi deil, yükümlünün fiilidir. Öyley-

se hepsi Allah’n rzkdr. Yasak ise, rzk yiyene konulmutur, rzka de-

il! Öyleyse Rezzak, sana ancak senin rzkn verir ve onun verdii k-

nanamaz. Bu nedenle knama, yenilmesi yasaklanan eye deil, yüküm-

lünün fiiline balanmtr. Söz gelii onun sahibinin onu almas yasak-

lanmaz. Haram ise, sahiplenilemez. Bu, ekilci alimler nezdinde hak-

knda uzunca görü belirtilen bir meseledir.

c
Allah’n sizi mhlandrd eylerden helal ve ho olarak yiyin

'295
ayeti-

ne gelirsek, eriatn zâhiri, ayetteki amilin
c

sizin rzknz’296 olduunu

gösteril
.
Çünkü burada ‘Allah’n sizi rzklandrd eyden’ ifadesindeki

min (den) edat, ksm deil, açklama bildirir. Çünkü ksmilik ifade
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etmesinin anlam yoktur. Ksm, akim kesin hükmüyle, idrak edilen bir

eydir. Doal olarak, bütün nzkn yenilmesi imkânszdr. Burada edat

açklama ifade ediyorsa, onun konusu ‘yiyiniz’ olmaldr. Böylelikle Al-

lah’n rzknn helal olduu ortaya çkar. Bir kimse haram klnan eyi

yerse, Allah’n rzkm yemi saylmaz. Düün ve hayatnn kendisine

bal olduu eye bak! te o senin rzkndr ve onda bir yasaklama yok-

tur. Onun bakasnn mülkü olup olmamas birdir. te bu, bu konuyu

özetleyen bir iarettir. Bunu talep eden ise, Rezzak ismidir. Çünkü

‘zorda kalana yasaklama yoktur.’ Bmun dndaki ise, hayatnm bekas

ona bal olduu için, rzk yemez. O nimedenmek üzere onu yer. Hâl-

buki rzk, hayatn bekasn salayan eydir. eriat bilginlerinden her-

hangi birinin reddedemeyecei bir ayrma dikkatini çektik. Allah teala

‘Ancak zorda kaldnz hariç, taknlk yapmadan™7 buyurur. te bu, bi-

zim konumuzu tekil eden rzktr ve onu Rezzak vermitir. Allah bizi

kendileri rzk -çünkü Allah bizi yerden bitki olarak bitirmitir- olmayan

rzklananlardan etsin!

VASIL

Bitkilerin Hareketlerinin Açklanmas

Bitkilerin hareketi üç ksma ayrlr: Bitkilerde ba, hareketleri talep

eden parçadr. Bitkinin ba hangi yöne yönelirse, hareket oraya nispet

edilir. Baka bir yönü talep ederse, bu bir ters hareket olur. Bilginler,

yönleri insann varlyla dikkate alarak doruluu onun yaratlna ve

ba yönüne doru hareketine dayandrmlardr. Bu durumda onun ha-

reketini, ‘doru hareket’ diye isimlendirmilerdir. Her bitki bann yö-

nüne doru hareket eder. nsann hareketinin karsnda bitkinin her

hareketi ba aa hareket diye isimlendirilir ki, bu, aaçlarn hareketi-

dir. Hareket bu ikisinin arasnda bulunursa, hareketli bayla ufkun kar-

snda bulunur. Bu hareket, yatay hareket diye isimlendirilir. Duyuuz

fakat gelime özelliindeki bitküerin hareketi, ba aa harekettir.

Cennet aaçlar ise, öyle deildir, çünkü onlarn hareketi, hayatiyetleri-
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nin ortaya çkmas için dorusal harekettir. Çünkü cennet diyar, canl-

lk yeridir.

Duyusu olan bitikler, iki ksma ayrlr. Bir ksm, insan gibi doru-

sal harekete sahip iken bir ksmn hareketi yataydr. Bu ikisinin arasn-

da, ‘vastalar’ vardr ve bunlar insann balangc ile hayvann sonu olur.

Böyle bir ey, insann gücüne sahip olmad gibi hayvan hükmüne de

sahip deildir. Örnek olara, maymunu verebiliriz. Bitkiyle hayvan ara-

snda hurma gibi ara bitkiler var iken, maden ile bitki arasnda mercan-

lar gibi ara mertebeler vardr. Öyleyse bitkilerin hareketi, ba aadr.
Onlarn bir ksm muhallak (yaratl tam), bir ksm muhallak olma-

yandr (yaratl tam olmayan). Birincisi aaç diye isimlendirilir ve kök-

leri üzerinde büyüyen bütün bitkilerdir. Muhallak olmayan ise, otlardr.

Bu ksm, kökü olmayan, aksine doan ve yeryüzünde gözüken bütün

bitkilerdir. Bu durum, ‘aaçlar ve necm secde eder™* ayetinde dile getiri-

lir. Baka bir ifadeyle, kökü olan ve olmayan bitkiler secde eder. Bitki-

lerde yaratln taml, kök üzerinde var olmaktr. Bu nedenle, ‘neon’

bitkisi tam yaratlm saylmaz. Ayn ey, insann yaratl hakknda ge-

çerlidir. ‘Sonra mudadan ’299 ayetinde zikredilir. Hepsi ise ‘Her eye yara-

tln verdi
’300 ayetine girer. Öyleyse Allah ‘muhallak olana’ yaratln

verdii gibi böyle olmayana da yaratlm vermitir. Eksikliin kendi-

sinde bulunmas da, varln kemalinin bir yönüdür.

Bilginler bitkilerin hareketinin söylediimiz ekilde ba aa oldu-

una hükmederken, aratrmaya hakkn vermemilerdir. Aksine bitki-

nin hareketi, bize göre dorusaldr. Çünkü o, ancak yetimek üzere ha-

reket eder. Hayvan veya insan, bu hareketi ancak bitki olmas bakmn-

dan yapar. Bitkilerin hareketinin bitki olmak bakmndan farkl olduu

söylenemez. Onlarn hareketleri, gelimeden baka amaç tadnda
farkl olabilir. Örnek olarak, yönlerdeki hareketleri verebiliriz. Çünkü

hareketlinin yönlerdeki hareketi, hareket ettiricinin söz konusu cismi

hareketlendirme iradesine baldr. Bazen hareket ettiren, iradî hareket-

teki gibi, hareketlinin kendisidir. Bazen hareketlideki hareket, baka bir

hareketliden kaynaklanabilir. O, baka hareketlinin de baka bir hareket

ettireni vardr. Bu sayede, bu harekederden ortaya çktnda, kad ha

reket edene veya hareket ettiriciye ulalr.
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Cisimlerde art için olan harekete gelirsek, bu, hayvan veya baka

bir eyde cismin bitki olmas yönüyle gerçekleir. Bu hareket, tek bir

harekettir ve o tohumun kökünden kaynaklanr. Cisim gelime hareke-

tiyle ondan çkar ve bütün yönlerde o yönlere verilen yardma göre

genleir. Bazen hareketi saa doru olabilir. Bu hareket, yukarya doru

harekete göre daha az gelime ortaya çkartr. Dier yönler de böyledir.

Hz. Peygamber yaratln kuyruk sokumu kemiine bal olacan be-

lirtmitir. Aya, topuu, baldr ve oturak yerini ortaya çkartan hare-

ket, ba aa harekettir. Kuyruk sokumundan baa kadar ortaya çkan

ksm ise, dorusal hareketten meydana gelir. Saa, sola, arkaya ve öne

doru genilemek, yatay hareketten meydana gelir. Bütün bunlar, do-

rusal harekederdir. Ba aa hareket, bize göre, hareketlide doasnn

gereine aykr olarak meydana gelen her harekettir. Bu ise, doal hare-

kette deil, zorlamal harekette gerçekleir. Kendisinden daha büyük

olana doru bir cismin hareketi, onun doal ve dorusal hareketidir.

Örnek olarak, alevin esire doru, tan yere doru hareketini verebiliriz.

Atein yere ve aa doru hareketi veya tan yukar doru hareketi,

baaa ve zorlamal harekettir.

Büyüme cismin -büyüme bakmndan- kabul edemeyecei bir de-

receye ulat halde cisim yine de (büyüme) yönüne doru harekete

geçerse, onun hareketi büyüme ve gelime hareketi saylmaz. Örnek

olarak, boyu tam zirvesine ulaan bir cismi verebiliriz. Artk onun o

yönde gelime hareketi kalmamtr. Böyle bir cisim uzamaya doru ha-

reket ederse, bütünüyle hareket eder ve bunun amac uzamak deildir.

Aksine kendi mekânndan, aa veya yukar doru olan, uzunluk me-

kânna intikal eder.

Bitkilerin hareketinin ba aa hareket olmad hakkndaki açk-

lamalarmza dikkat ediniz! Tohumlarn (dallar) yukar doru uzarken,

(kökleri) aa doru uzar. Onlarn beslenmesi, yerin altnda bulunan

ve kökler diye isimlendirilen ksmlarnn gday almas deildir. Bitkiler

gday bu dallarn kendisinden ortaya çkt tohumdan alrlar. Bu ne-

denle alttaki dallarn bir ksmnda kuruluk meydana gelir. Nitekim yap-

rak ve meyve tayan ortaya çkan dallarda da ayn ey gerçekleir. Bu-

nunla birlikte, kalan kökler ve dallarda hayat devam eder. Ayn ekilde,

kan cierden damarlara oradan -yukar veya aa- dier organlara yay-

lr.
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Manevi ve duyusal hareketlerde söylenmesi gereken ey, onlarn üç

hareket olmasdr. Birincisi, ortadan harekettir ve bu hareket, doal ci-

simlerin kendisinden meydana geldii kökten ortaya çkan eyi verir.

kinci hareket ise, ortaya doru harekettir. Bu ise, ilahi yardmdr.

Üçüncüsü ise, ortadaki harekettir. Bu ise, kökün varln sayesinde

ayakta kald eydir. Her bitki, bir ilaç ve hastalktr. Baka bir ifadeyle,

bedensel mizaçlarn ve istidadarn kabulüne göre, her bitkide bir yarar

ve zarar vardr. Baz mizaçlar için zararl olan ey, baka bir mizaca fay-

da verenin ta kendisidir. Bu özellik bitkinin kendisine ait olsayd, onun

hükmü deimezdi. Bu özellik, kabul edene aittir. Kabul eden dc, tpk

kabul ettii gibi, bir bitkidir. Öyleyse bitkinin zarar ve faydas, kendili-

inde ‘bitki
5 olmas yönünden gerçekleir. ahslar çok ve bu nedenle

birbirinden farkllasa bile durum böyledir.

Burada, âlemdeki ahslarn varlklarna ve birbirlerine etkilerine

dikkat çektik. Varlk tanm bakmndan bir, geçici suretleri bakmndan

çoktur. Pek çok yerde, zuhur eden âlemin kim olduunu, cevherinin

bakalamadn, bu tek eydeki bakalamann kimin adna ortaya çk-

tn belirttik. Bu durum, görenin yapsnn deimesiyle veya bazen

aynaya yansyan eylerdeki deimesiyle, aynalardaki görüntülerin de-

imesine benzer. Ayna, görenin gözüne bu durumun (surederdeki de-

imenin) gözüktüü yerdir. Öyleyse Aâ -ki ilahi nefestir- bütün bu

surederi kabul edendir. Bunu bilmelisin! ‘Allah doruyu söyler ve doru

yola ulatrr.”01

OTUZ DÖRDÜNCÜ FASIL

Müzillsmi

Bu isim, hayvan yaratmaya yönelmitir. Ona ait harf, Zel, menzili

se Sa’du’s-suûd’dur.

Allah öyle der:
‘Hayvanlar onlar için zelil kldk, bir ksmna biner-

ler, bir ksmn yerler
m2 Baka bir ayette ise

‘

Göklerde ve yerdeki her eyi

size amade kld5303 buyurur. Hayvan, bu ksma girer. Bu, âlemde Müzil
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isminin boyun edirme eklindeki hükmüdür. Bir eyin amade klnd
kimselerin bir ksmn da Allah, yine el-Müzil ismiyle bakalarna amade

klmtr. Çünkü hepsinin asl, topraktr ve toprak ise, Allah tarafndan

zelil yaratlmtr. Asl bakmndan ise, toprak yüce ve azizdir. Alem bi-

ze amade kalnm olmakla birlikte, onun bir ksmnn bir ksnma

amade klnmasnn nedeni budur. Bize amade klnmas ise, bir ksm-

mzn dierlerinden amade klnann kendisine muhtaç olduu derece

bakmndan üstün olmasndan kaynaklanr. Allah öyle der: Bir ksmm

dierlerinden üstün yaptk ki, hizmetçi edinsinler
’304

Allah seni bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki, ben bu ilahi nefeste-

ki varlklar hakknda, bilhassa onlarla ilgili olarak zikrettiim ilahi ismin

hükmü yönünden konumaktaym. Bu ismin özellikle bu varlk kar-

sndaki etkisinin bir ksmn belirtiyorum. Bilmelisin ki, amade klmak,

bazen bir eyi zelilletirme olabilirken bazen kendisine amade klnan

kimsenin muhtaç olduu bir eyi gerçekletirmek olabilir, iki amade

klma tarz arasndaki fark, amade klman ey ile kendisine amade kl-

nann hakikati ortaya çkartr. Bu balamda kul -ki insandr-, söz gelii,

atma ve bineine amade kalnmtr. Atnn ve bineinin beslenmesiyle,

sulanmasyla ve hallerini gözetmeyle ilgilenir. Onlar ise, boyun eme
yoluyla, yüklerini tamak, binilmek ve dier maslahatlarnda kullanl-

mak üzere ‘boyun emek’ yoluyla insana amade klnmlardr, insan

türü içinde derecelerin yükseltilmesi de, böyledir. Bir dereceyle insanlar

birbirine amade klnr. Söz gelii hükümdarlk, halk kendi iradesine

boyun edirmeyi gerektirir. Bunu ise, kiisel maslahatn karlamak

üzere -ki buna gerek duyar- onlar boyun edirmekle yapar. Halkn ve

yönetilenlerin derecesi de, kendilerini koruma, sknty uzaklatrma,

dümanlaryla savama, aralarnda gerçekleen hasmlamalarda ve hak

araylarnda hüküm vermek üzere, hükümdan boyun edirirler. Bu ise,

zelil yapma deil, kyam (baa geçirme) amadeliidir. Bunu ise, halk

veya hükümdar olma derecesi meydana getirir. lahi isimlerden el-

Müzil, her iki tarafta da hüküm sahibidir.

Bu konuda keif, garip bir durumu bildirir. Kuran onu söylemi,

müahede tank olmutur. Allah öyle der: ‘O göklerde ve yerde Al-

lah’tr.^
05 Baka bir ayette ise ‘Size göklerde ve yerdeki her eyi amade kl-

d’306
buyurur. Lokman oluna (

Miskal tanesi hardal çölde veya yeryüzün-

de veya göklerde olsa, Allah onu getirir
’107

der. Çünkü Allah, yerdedir,
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göktedir ve çöldedir, Allah, her nerede isek, bizimle beraberdir. Yaratan

yarattndan ayrlmaz. Zelil eden, zelil etmekten ayrlmaz. Ayrlm ol-

sayd, nitelik de kendisinden ayrlm, bu isim ortadan kalkm olurdu.

Allah öyle der: binleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm.’30*

Yani, bana kar zelil olsun ve boyun esinler diye yarattm. Onlar, be-

nim üstünlüümü ve izzetimi bilmedikçe, karmda zelil olamazlar. Al-

lah onlar el-Müzil ismiyle yaratt, çünkü onlar kendisine ibadet etsinler

diye yaratt. Allah kendisini yapt her i karlnda bütün nefisler

üzerinde ‘kaim olan’ kayyum diye nitelemi ve öyle buyurmutur: ‘On

lan korumak kendisine ar gelmez.’
10*

Allah, göklerde ve yerdeki her eyi

korumakla kendisini nitelemitir. Binaenaleyh bir dereceyle Allah âle-

min talep ettii varlnn korunmasnn yerine getirirken, bir dereceyle

âlem, Allah için korunmu olur.

O halde unu örenmi olmalsn: Efendi bir dereceyle kulu boyun

edirirken köle de haliyle efendisini boyun edirir. Efendi, bunu -

kölenin zorlamas veya boyun edirmesiyle deil- efendiliinin sürmesi

için yapar. Öyleyse köle efendiyi ancak onun hazz için ‘amade klar.
5

Baknz! Kölesini sattnda veya kölesi ölünce, efendi, ‘efendi’ adn yi-

tirir.

Bu ismin hükmünün ne kadar garip olduuna baknz! O, iradenin

hükmü ortaya çksn diye, canlya tahsis edilmitir. Ayrca o iradeye sa-

hip olduu için, direnmeye de istidatldr. Müzil ismi kendisine yönel-

diinde, onun hükmü, iradesi ve kudreti olmayann hükmü altna gir-

mektir. Bunun nedeni, bu iki niteliin bulunduklar kimseye verdikleri

izzettir. Allah diledii kimseye yoksulluk, muhtaçlk ve ihtiyaç özellii

verir. Böyle biri, zelil olan (kul) karsnda zelildir. Görür ki, muhtaç

olduu ey, o zelildedir. Allah, bütün varl bu ilikiye balamtr ve

âlemin nizam bu sayede gerçekleir. Müzil ismi kadar âleme genel an-

lamda nizam kazandran ve ilahi mertebede ayn hükme sahip baka bir

isim ilahi isimler arsnda yoktur.

Bu ismin hükmü, dünya ve ahrette süreklidir. Allah bir ârifi bu

müahede mertebesine yerletirir ve bu isimden kendisine tecelli ederse,

Allah’n kullan arasnda ondan daha mutlusu olmaz. Keif yoluyla Al-

lah'n srlarn ondan daha iyi bilen yoktur.
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Bu bölümde ilahi ve kevni amadelik hakknda bu kadar ima yeter-

lidir. Bu bilgi efendiyi köleye, köleyi efendiye katar.
‘

Allah doru söyler

ve doru yola ulatrr.’
310

OTUZBENC FASIL

el-Kavi smi '

Bu isim, Melekleri yaratmaya yönelmitir. Ona ait harf Fe, takdir

edilmi menzil ise Sa’du’l-ahbiye’dir.

Allah öyle der:
cO’nun üzerinde iddetli ve giiçlü melekler vardr.” 11

Melekler hakknda ‘ise emredileni yaparlar

’

m buyurur. Baka bir ayette

ise,
‘

Allah kiiyi gücü ölçüsünde yükümlü tutar’
313 buyrulur. Aksi halde onu

yapamazd. Emir, yükümlülük demektir ve böylece meleklerde güç, el-

Kavi isminin yardmyla ortaya çkmtr. Bu isim, kuvvetiyle onlara

yardm eder.

Yaratlm âlemde kadndan daha güçlüsü yoktur. Bunun nedenini,

sadece âlemin niçin yaratlm olduunu, Hakkn âlemi hangi hareket

ile var ettiini ve onun iki öncülden meydana gelmesini bilen anlayabi-

lir. Çünkü âlem bir neticedir. (Neticeyi elde etmek üzere) Nikah ilikisi

bir taleptir ve talep eden muhtaç, talebin konusu ise amaçlanan eydir.

Talep edilen ey, izzet sahibidir ve ehvet kendisine baskndr, çünkü

ona ihtiyaç vardr. Kadnn yaratklar içindeki yerini belirtmi, ilahi

mertebede ona neyin benzediini ve gücünün niçin ortaya çktm
açklamtk. Allah kadna tahsis ettii güce Hz. Aie ve Hz. Hafsa hak-

knda söyledii
‘Ona kar dayanmaya girerlerse

m4 ayetinde dile getir-

mitir. Bunun anlam, peygambere kar yardmlarlarsa demektir.
‘

Al-

lah onun efendisidir ,

ms Yani yardmcsdr. ‘Ve Cebrail, salih müminler ve

melekler ona yardm eder.”
16 Bütün bunlar, iki kadna kar koymak için

zikredilmitir. Burada Allah, iddet ve güç sahibi kimseleri zikretmitir.

Çünkü salil müminler, himmet gücüyle etkilidir ve buc güçlü etkidir.

Bunu anladysan, hiç kukusuz, seni yola sevk ettik. Allah Teala, kendi-

sini zikrettikten sonra, melekleri, Cebrail’i ve salih müminleri yardmc-
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lar konumuna yerletirmitir. Hâlbuki Allah’tan baka güç sahibi yok-

tur. Bu dorum el-Kavi isminin meleklere baknn, dier yaratklara

göre onlarda daha çok gücün bulunmasn saladn gösterir. Çünkü

Allah onlar bu isimden yaratmtr. Kime kar yardm istenirse, yar-

dm istenilen hususta yardm isteyenden güçlüdür. Allah’n kadnlarn

nefeslerinden yaratt her melek, meleklerin en güçlüleridir, çünkü o,

daha güçlünün nefesinden yaratlmtr. Öyleyse Kavi ismi, kadnlarn

nefeslerinden yaratlm meleklere dier meleklerden daha çok güç

vermitir.

Meleklere güç tahsis edilmitir, çünkü onlar, nurdur ve nurdan da-

ha güçlüsü yoktur. Çünkü zuhur ona ait olduu gibi zuhur onunla ger-

çekleir. Her ey zuhura muhtaçtr! Zuhur ise, ancak yüce ve aa
âlemde nur vastasyla gerçekleir. Allah öyle der: ‘Allah göklerin ve ye-

rin nurudur .’317 Bir rivayette ise, Allah’n peygamberi kendisine ‘Rabbini

gördün mii>’ diye sorulunca, öyle demitir: ‘Nurdur, nasl göreyim?’

Baka bir hadiste ise, ‘Zatnn tecellileri gözün idrak ettii her eyi ya-

kard’ denilir. Tecelliler, nurlardr. Öyleyse onlar, eyay izhar eden ve

onlar gizleyen eylerdir. In gölgesi yoktur ve âlem ise bir gölge,

Hak ise nurdur. Bu nedenle âlem tecelli esnasnda silinir, çünkü tecelli

nurdur. Nefsi görmek ise, bir gölgedir. Tecelliye mazhar olan kimse,

Allah’ görürken kendini görmez. Perde çektiinde ise, gölge ortaya ç-

kar ve ahit ile haz alnr.

Bu bölümde kymetli bir bilgi vardr. Aktarlmas veya srrnn

açklanmas mümkün deildir. Onu bilen, âlemin nasl ortaya çktn
bilir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’11 *

OTUZ ALTINCI FASIL

el-Latif smi

Bu isim, Cinleri yaratmaya yönelmitir. Ona ait harf Be, menziller

den ona ait menzil ise Dâlî’nin ön ksmdr.
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Allah Teala cinler hakknda öyle der: ‘O ve kabilesi sizi görür, sizin

olan görmediiniz yönden.™9
Allah, onlar latiflik ile nitelemitir. Allah,

cinleri kark ateten yaratmtr ki, merc (maric) karm demektir.

Öyleyse cinler, bileik bir ateten meydana gelmitir. Bu atete ise, ya

maddeler de vardr. Bu nedenle onun alevi ortaya çkar ki, bu, havann

tutumasdr. Öyleyse o, scak ve yatr.

eytanlar, cinlerin bir ksmdr. Onlar, Allah’n rahmetinden uzak-

latrlm bedbahtlardr. Mutlular ise, cin adm korur. Onlar, melekler

ile insan, yani beer arasmda yaratlm kimselerdir. Cin unsurdan yara-

tlm ve bu nedenle büyüklenmitir. Unsurun hükmü bulunmakszn,

srf doal olsayd, büyüklenmez ve melekler gibi kalrd. O, yaratl

yönüyle, ara bölgededir: bir yönü nurani ruhlara bakar. Bu yönü, atein

latif yönüdür. Bu nedenle cin, gizlenir ve ekillenebilir. Bir yönü ise, bi-

ze dönüktür. Bu yönüyle cin, unsurdan yaratlmtr ve karktr, el-

Latif, ona Âdemolunun damarlarnda -kendisi farknda olmakszn-

dolama imkân salamtr, âri, eytann insanlarn gönüllerine verdi-

i vesvese ve kuruntulara dikkat çekmeseydi, keif ehlinden baka kimse

onun varln bilemeyecekti. el-Latifin eytanlar -ki cinlerdendir- hak-

kndaki bu hükmüyle ilgili olarak Allah blis’e öyle der:
‘Gücün yettikle-

rini sesinle yoldan çkar. Onlara tuzak kur, onlarm mallarna ve çocuklar-

na ortak ol, onlara umut ver.’
320 blis öyle der:

‘

Senin izzetine yemin olsun

ki, ihlasl kullarnn dnda hepsini saptracam.™ 1 Burada Hakkn kendi-

sine ayrdklarn ve seçtiklerini kast eder. Böylece Allah, blis için ihsa-

nndan bir ilgi yaratmtr. blis, Allah’ bilenlerin kendisini bildii, özel

bir yerde ona balanr. Allah eytann insanlar fakirlikle korkutacan

bildirmitir. Çünkü Allah ona ‘insanlara vaatte, bulun
™2

demitir. Bu

korkutmaya, Iblis’in farkna varmad yönden, rahmet dahildir. blis

bu Rahman yanltmann farkna varsayd, ihsann kendisinden böyle

bir rahmet istemezdi. Fakat hal delilleri, onun Hakkn ilahi emirdeki ni-

teliini yorumlaymdan kendisini perdelemitir.

el-Latif, cinlerin insanlarn gözlerinden gizlenmesini salamtr.

Gözler onlar ancak bedenlendiklerinde görebilir. Allah, kendilerine

okunan Kuran’ insanlardan daha iyi dinlediklerini söylemitir, çünkü

insan el-Cami (toplayan) isminden meydana gelmitir ve -dier kart

isimler olmakszn- tek bana Latif ismi vastasyla yaratlmamtr. Al-

lah’n peygamberi onlara Rahman suresini okuyunca, bir ayette
c
Rabbi-
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nizin hangi nimetini yalanlarsnz?323 deyince, cinler ‘Hiç birini yalanla-

mayz’ demilerdir. Ardndan sahabeye öyle demitir:
£Bu sureyi cinle-

re okudum ve sizden daha iyi dinledirler.’ Allah Teala
‘Kuran okununca,

onu dinleyin ve susun”24 diye emreder. Cinlerden ise, öyle bildirir: ‘Sana

ayet okuduumuzda, cinler Kuran’ dinler, ‘onun huzurunda bulunurken su-

sun derler.’ Dinledikten sonra havimlerine döner ve onlar uyarrlar. Ey

kavmimiz! Biz Musa’dan sonra onun getirdiini tasdik eden bir kitap duy-

duk. O, Hakka ve doruya ulatrr. Kavmimiz! Allah’n davetçisine kulak

verin ve ona inann. Sizin günahlarm balar ve ac azaptan sizi kurta-

rr

”

2S

Allah Teala herhangi bir insandan böyle bir söz aktarmad gibi

böyle bir ey rivayet dc edilmemitir. Bu nedenle el-Latif onlara etki

etmi, bu etki onlardan müminlerde ve eytanlarda gerçekleir. Kafir in-

sanlardan blis’in sözünün bir benzeri aktarlm mdr? O ‘Beni saptr-

dn, onlarn hepsini saptracam, ihlasl kullarn hariç”™" demitir. Bunu

ise
‘
Benim kullarm üzerinde senin otoriten yoktur”

27
ayetinden sonra söy-

lemitir. Bunun üzerine onlarn üzerinde bir otorite ve hükmü olma-

sndan ümit kesmitir. Onlar, içlerinde masum ve korunmu kimseler

iken dlannda ise Allah'n yasaklarna düme tehlikesinden korunmu-

lardr. Korunmu kimselerin bütün düüncesi, ya Rabbani veya Melek

veya nefs kaynakldr. Masumda bunun alameti, vacibi yapp yapmama

hususunda bir tereddüdün bulunmamasdr. Tereddüt, mendup ve

mekruhta bulunabilir. Ya da, terki farz olan bir eyi terk ederken de

içinde tereddüt olmaz. Bu iki durumda tereddüt, eytann düüncesidir.

Kendisinde bu alameti bulan kiinin masum olduu anlalr. eytan

‘Onlar saptracam der. Bu ise,
‘

beni saptrman nedeniyle”29
ayetine

göre, ahlaklanmak amac tad gibi
‘
onlara vaatte bulun”™ ayetindeki

emre uyma amac tar -çünkü bu onu da içerir.- Dolaysyla blis, kul-

larna yapt ilerde el-Latifin emrinin dna çkmamtr. Bu emri, hal

karinesi tehdide dönütürmütür. Zahir ise, hükümle ilgilidir. Bunun

nedeni, Rahman’n Ar üstüne istiva etmesi ve rahmetin onu kuatma-

sdr. Her eyde rahmet hüküm sahibidir ve hükmünün bir yönü de,

‘gücün yettiklerini saptr” 3 ' ayetinde belirtilir.

Dostum! Bu ismin cinlerdeki hükmü, onlarn mümin ve kafirlerini

içerir. Keif ve vecd ehli deilsen, Allah’n Kuran’da onlarn haber, fiil

ve sözlerini aktarna bak! Allah, onlarn mümin ve kafirlerinden bun-
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lan aktarr. el-Latif isminin bir etkisi de, blis’in Âdem’e söyledii ‘Sona

ebedilik aacm göstereyim
,m sözünde tezahür eder. Böylece onu doru-

lamtr, hâlbuki o yalancdr ve yalanclk
‘

ben ondan daha hayrlym™3

sözünde gcçcrlidir. Sonra neden gösterip
(
beni ateten yaratm’

334 demi,

bilgisizlik ile yalan birletirmitir. Çünkü blis, Allah’n katnda veya

yaratlnda Âdem’den daha üstün deildi. Üstünlük unsurlar arasnda-

dr, yoksa hakikatlerde unsurlar arasnda bir üstünlük söz konusu de-

ildir. Böylece blis, saptrmada latiflemitir. Bu durum, aldatalm al-

datnda, tuzakçmn tuzanda, hilekarn hilesindeki latifliine benzer.

isimlerden Latif, malumdur

Onun lütfu-yaratklarda açk ve zahir

Latiftir O, gözükmez gözümüze

Nasl idrak edilsin hi, zatn lütfü malum

Bize dönük lütfü, bize ve O’na bir nitelik

O lütuf sahibi olmak durumundadr

Bilmelisin ki, cisimsel suretteki ate kaynakl ruhlar, insan cismine

kyasla, surette gerçekleen ilahi tecelliye daha yakndr. Bu mertebeye

yakn nispeder, latiflik bakmndan daha uzak olana göre güçlüdür. Öy-

leyse ate kaynakl ruhun sureti, insanlar tarafndan bilinmez. O, ancak

ilahi bildirimle örenilir. Çünkü o, doruluktan kendisini çkartacak bir

eyin katmad bilgidir. Ayn ey, melekî ruhlarn bildiriminde geçer-

lidir. Bilgi cinden gelirse, ona itimat etmeyiz, çünkü onun asl unsur-

dur. Her unsun varlk, tpk asl gibi, bakalar. Bir vasta olmakszn,

doadan meydana gelen varlk ise, bakalamaz ve bu nedenle onun

verdii habere yalan katmaz. Onun latiflii ise, kendisini gizlemitir

ve sureti bilinmez.

öyle diyebilirsin: ‘Melekî ruhlara el-Kavi ismini tahsis ettin. Hâl-

buki el-Latif isminden gelen bu latiflik, onlarda bulunur.’ öyle deriz:

‘Haklsn! Bilmen gerekir ki, mümkünlerden herhangi bir snfn yarat-

lna belirli hir ismi tahsis ermemin nedeni, n varlkra baskn olan is-

inin o olmasndan kaynaklanr. Söz konusu ismin hükmü o snfta et-

kindir. Bununla birlikte var olan her mümkünde varlkla ilgili ilahi isim-

lerin bir etkisi vardr. Fakat bir ksm belirli bir mümkün snfnda dier
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isimlere göre daha güçlü ve daha etkindir ve bu nedenle mümkünü o

isme nispet ederiz. Nitekim Cumartesi gününü yedinci göün sahibine,

Pazar’ dördüncü göün sahibine nispet ederiz. Her günü, belli bir gö-

ün sahibine nispet ederiz. Bununla birlikte her gök sahibinin her gün-

de bir hükmü ve etkisi vardr. Fakat bir günü kendisine nispet ettiimiz

göün sahibi, o günde daha etkili ve dierine göre daha güçlüdür. Bu-

nu bilmelisin! ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr

.

ms

OTUZ YEDNC FASIL

el-Cami (Toplayan) smi

Bu isim, inam yaratmaya yönelmitir. Ona ait harf, Mim, takdir

edilmi menzillerden ise. Arka Fer’dir.

el-Cami, ‘Allah’ ismidir. Bu nedenle Allah, Âdem’in bedenin yarat-

lnda iki elini kullanarak öyle demitir:
c

lki elimle yarattm .'336 Gökle-

ri ise, ellerle yaratmtr ki, güç demektir. Çünkü eller, güç demektir.

Allah öyle der:
f

Elleri olan Davudi'317 Bunun anlam, güç sahibi demek-

tir. Yoksa burada eller, elin çoulu deildir. Âdem ile ilgili bir hadiste

‘Rabbimin sa elini seçtim, her iki eli sa ve mübarektir’ denilir. Allah

Teala, insann yaratlnn kemal üzere olmasn dileyince, iki elini bir

araya getirmi ve kendisine âlemin bütün hakikatlerini vermi, bütün

isimlerinde o yaratla tecelli etmitir. Böylece Âdem’in yaratl, ilahi

ve kevni sureti haiz olmu, Allah kendisini âlemin ruhu, âlemin bütün

snflarm ise -kendisini yöneten ruh karsnda- bedenin uzuvlar gibi

yapmtr, insan âlemden ayrlsayd, âlem ölürdü. Öte yandan âlemdeki

baka bir eyden ayrlsayd, bu snftan ayrlmas, bedendeki organlarda

gerçekleen felç gibi olurdu. Söz konusu organ büyüyen ve alglayan

ruhun kendisinden ayrlmasyla iievsizleirdi. Nitekim dünya da, insa-

nn ayrlmasyla ilevsizleir. O halde dünya hayat, âlemin organlarn-

dan birisi iken insan bu bedenin ruhudur.

el-Cami ismi insana ait olunca, insan zatyla iki mertebenin kar-

snda bulunmu, böylelikle halifelik, âlemi yönetme ve tafsil etme insan
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adna geçerli olmutur. nsan kemal mertebesini elde etmeseydi,d su-

reti insan suretine benzeyen bir hayvan olurdu. Burada biz, kamil in-

sandan söz etmekteyiz, çünkü Allah, öncelikle bu tür içinden kamil ola-

n yaram. O, Âdem’dir. Sonra Hak, kemal mertebesini bu türe açkla-

mtr. Bu kemale ulaan kimse, kastettiimiz insandr. O mertebeden

aada kalanda ise, kendisindeki kemal ölçüsünde insanlk bulunur.

Varlklar içerisinde insandan baka Hakk sdran yoktur. Onun Hakk

.

sdrmas, (ilahi) sureti kabul etmesinden kaynaklanr. Öyleyse insan.

Hakkn recelligah, Hak ise âlemin hakikatlerinin ruhuyla -insandr-

birlikte yansd bir aynadr.

Allah, ona arka taraf tahsis etmitir, çünkü insan, ortaya çkan son

türdür. Onun ba Hak, sonu halktr (yaratlm). lahi sureti bakmn-

dan ilk, kevni sureti bakmndan sondur. Her iki suretiyle de zahir ve -

ilahi surete sahip olmas nedeniyle- kevni suretten bâtn olandr. Bu du-

rumun hükmü, meleklerin onun konumunu bilemeyiinde ortaya çk-

mtr. Hâlbuki Allah, Âdem’in ‘halife’
33* olduunu söylemiti. Allah, bu

bilgiyi onlara vermeseydi, durum nasl olacakn? Meleklerin Âdem’i ta-

nmay, onun meleklere gizli kalmasndan kaynaklanr. Onlar, yüce

âlemden ahirette olanlar ve dünyada olanlarn ‘bir ksmn’ bilenlerdir.

Dünyada olan her eyi bilselerdi, kendilerine bildirilmi olmasna ra-

men, Adem’in mertebesinden habersiz kalmazlard. Onu âlemde sadece

Levha ve Kalem, bilir. Bunlar, yüce olanlardr ve onu inkâr edemezler.

Kalem onu yazm, Levha içermitir, Çünkü Kalem kendisini yaznca,

mertebesini ve kendisinden meydana gelecek eyleri de yazmtr. Lev-

ha ise, Kalem’in yazdn zevk yoluyla örenmitir. Allah blis’e öyle

der: ‘Kibirlendin mi, yoksa Yücelerden mi oldun .

3339 Bu, iin gerçeini bile-

rek, bir takrir sorusudur. Böylece blis’i konuturarak, onu kendisine

kar tank tutmutur. blis ise öyle der: ‘Ben ondan daha hayrlym .’340

Böylece blis, Allah’n emrine kar deil, Âdem’e kar büyüklenmitir.

Hâlbuki o, yüce meleklerden deildi. Allah onu bu sözü nedeniyle ceza-

landrmtr. blis de, Âdem’e secde etme emri esnasnda, Allah’n ni-

metine nankörlük yapanlardan olmutur. Hâlbuki Allah kendisini bu

hitapta ‘yüce toplulua’ katm, onu unsur yaratlnn uursuzluun-

dan uzaklatrmtr.

Allah Âdem’i yaratrken iki elini kullanmasayd ve bu sayede Âdem

iki sureti elde etmemi olsayd, iki ayak üzerinde yürüyen bir hayvan
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olacakt. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Erkeklerden pek çou kemale

ermi, kadnlardan ise Asiye -Firavundun kars- ve mran kz Meryem

kemale ermitir’ buyurdu. Kamiller, halifelerdir. Allah Teala, âlemin
A

tümünü Adem’in hizmetine sunmutur. Yüce veaa âlemdeki her suri

hakikat, insana bakar ve her varlk Allah’n kendisine yerletirdii srr -

,
A

bir emanetçi gibi- Adem’e ulatrmak ister. Burada ‘suri hakikat’ dedik,

yani âlemde mekânna ve mertebesine yerlemi belirli bir sureti olan

hakikat demektir.

Rahman’n nefesinden, insan türünde el-Cam isminin hükmüyle

ilgili bu kadar açklama, maksad anlatmak için yeterlidir. Rahman’n

nefesi, bütünüyle Amâ’ya yerlemitir; Bu nedenle, sureti bakmndan

ona ait harf son harf olan Mim’dir. im’den sonra mertebelere ait olan

Vav harfi gelir. Mertebenin genellii nedeniyle, Hak ve halk o harfe

dahildir. imdi, onu bu bölümün devamndaki bölümde zikredeceiz

ve ona ait ismi ele alacaz. öyle deriz:

OTUZ SEKZNC FASIL

RefiiFd-Derecat ve Zi’l-Ar simleri

Bu isim, mertebeleri belirlemeye -var etmeye deil- yönelir. Mer-

tebeler, varlkla nitelenmeyen nispetlerdir, çünkü hakikatleri yoktur.

Ona ait harf Vav, takdir edilmi menzil Rca’dr. Rea, fer’e ait iptir ve

hami’te ekli vardr.

Bilmelisin ki, bütün mertebeler, asl bakmndan ilahi iken hüküm-

leri oluta ortaya çkar. En yüce ilahi mertebe, insan- kamilde ortaya

çkmtr. Mertebelerin en üstünü ise, ‘her eyden miistaniliktir.’ Bu

mertebe, zat bakmndan, Allah’a aittir. Âlemdeki mertebelerin en üs-

tünü ise, ‘her ey ile müstaniliktir’ (muhtaçlk). öyle de diyebiliriz:

‘Her eye muhtaçlk.’ Bu ise, kamil insann mertebesidir, çünkü her ey,

onun adna ve ondan dolay yaratlm, Allah, ihtiyacm bildii için, her

eyi kendisine amade klmtr, insann her eyden müstani kalmas,

mümkün deildir. htiyaç, yerine getirebilecek kimseye olabilir. Ger-
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çekre ise, her eyin sahibi Allah’tr. Öyleyse insan- kamil için Allah,

‘her eyin’ suretinde tecelli etmelidir. Bu sayede Allah, muhtaç olduu

ve varlnn kendisine bal olduu eyi insana ulatrr.

Allah kullar için gayret özelliiyle nitelenmi, gayretin hükmünü

izhar etmi, onlara her eyin suretinde tecelli edenin kendisi olduunu

açklamtr ki, ancak O’na muhtaç olunabilir. Allah öyle der: ‘Ey in-

sanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz**' Bunu anla ve insanlarn surî sebeplere

boyam emesi ve onlara muhtaç olmasn düün! Allah, insanlarn -

bakasna deil- sadece kendisine muhtaç olduklarn belirtmi, kendile-

rine sebep suretinde tecelli edenin yine kendisi olduunu açklam, su-

retlerden ibaret olan sebeplerin kendisine perde olduunu belirtmitir.

Alimler, mertebeleri bildikleri için, bunu anlarlar.

Bilmelisin ki, ilahi isimlerden her birinin bakasna ait olmayan bir

mertebesi vardr. Âlemdeki her suretin ise, bakasma ait olmayan bir

mertebesi vardr. Mertebeler sonsuzdur ve derecelerdir. Onlarn arasn-

da yüksek-daha yüksek olan vardr ve derecelerin ilahi veya kevni olmas

birdir, çünkü kevni (âleme ait olan) rütbeler de ilahidir. Öyleyse her

rütbe ve mertebe, yüksektir ve yükseklikte derecelenme vardr. Buradan

insan ve cinlerin nihayederini, zevk yoluyla örenirsin, çünkü onlarn

sonu, zorunlu olarak, üahi mertebeye dayanr. nsan ve cinlerin dn-
dakilerin varaca yer ise, Allah ehli olan bilginlerce bilinir. Onlarn va-

raca yerin mertebesini, sadece Allah’ bilenlerin seçkinleri bilebilir.

Bu isme ait harf, Yay’dr, çünkü Vavün saysal deeri, altdr. Alt

ilk tam saydr. Âlemdeki kemal ise, mertebeyle mümkün olabilir. Böy-

lece ona (mertebelere ait olan) Vav’ verdik. Ona ait menzil, Rea’dr.

Rea bir iptir ve ip kavumak demektir ve ona balanlr. Nitekim ip

Allah’a baldr ve Allah ipi kendisinin yerine koymutur. pin rütbesi

bunu gerektirmeseydi,
‘
Allah’n ipine sarln

’3*2
ayetinin anlam olmazd.

Nitekim baka bir ayette
‘

Allah’a sarlnmi buyrulur. Öyleyse ipin yeri-

nin neresi olduunu ve hangi isme bititirdiini ve hangi isme izafe et-

tiine baknz!

Bilmelisin ki, suretler olmasayd, varlklar ayrmaz, mertebeler ol-

masayd eyann miktarlar bilinmez ve her suret kendi konumuna yer-

lemezdi. Hz. Aie bir sözünde ‘nsanlar konumlarna yerletirin’ de-

mitir. Rütbe vastasyla üst ve ast tannr. Yine onunla Allah ile âlem
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ayrt edilir. Mertebeler ile ilahi isimlerin üzerinde bulunduklar genellik

ve özellik eklindeki hakikatler ortaya çkar. Bu bölümde harflere ait

olarak zikrettiimiz ilahi isimlerin ilikilerini ele alacaz. Onlar ve hep-

si birbiriyle irtibatl olsun diye ortaya koyduumuz menzilleri ele alac-

z, Amâ mertebesi varlklarn suretlerini kendinde toplad gibi -ki o

ilahi nefestir- insann nesi de harfleri kendinde toplar veya felek de yl-

dzlarn kendisine yerlemesi için belirlenmi menzilleri toplar. Bunlar,

Atlas feleinde burçlarn saysm açklayan eylerdir.

öyle deriz: Biz bu konuda âlemin yaratl tertibini ve onun önce

u sonra u ekilde yaratlm olduunu açklamay hedeflemedik. Çün-

kü âlemin yaratl sralamasn biz bu kitapta zikretmitik ve onun filo-

zoflarn söylediinin aksine olduunu belirtmitik. Burada biz ilahi

isimlerin mümkünlerdeki etkilerini açklamay hedefledik. Bunu ise,

zikredilenden önce olup olmamasna bakmadan her mümkündeki etkisi

olarak ele aldk. Ayrca varlklarn nitelik ve snrllklarnda bulundukla-

r haldeki rütbelerini dikkate almadk. Menzilleri ilk konulularnda ve

mahreçlerdeki harflerin sralanna göre bulunduklar sraya göre zik-

rettik. Fakat buradan onlarn imdi bulunduklar sralar ortaya çkmaz.

' lk kelime orta harflerden ‘kün (ol)’ gibi olabilir. Onun öncesinde ise,

mahreçlerin harfleri vardr ve onlardan öncedir. Böylcce bu kelime

âlemde balangçta etkisi olmay gerektiren ilahi isme bakar. Bu ismin

el-Bedi
3

ismi olduunu görür. el-Bedi, âlemin örneksiz yaratlmasnda

hüküm sahibi iken cl-Mübdi ayn hükme sahip deildir. el-Muid cl-

Mübdi ismini talep ederken el-Bedi ismini talep etmez. El-Bedi ahiret

yaratlnda bizde hüküm sahibi iken dünya yaratlnda hüküm önün-

dür. Çünkü dünya yaratl, örneksizdir. Bu durum ‘üh yaratl ören-

diniz™ ayetinde dile getirilir. Yani onun bir örnee göre olmadn
örendiniz. Allah öyle der: ‘Sizi yarattmz gibi döneceksiniz

3345
Yani

örneksiz bir ekilde yeniden yaratlacaksnz. O halde, el-Bedi -hükmü

her nerede ortaya çkarsa çksn, örnei ortadan kaldrr. Örnei olma-

yan bir ey ise, ilktir. Boylece ona gün zamannm ilkini verdik. O ise,

koç burcunda günein varlyla ortaya çkmtr. Onun balangc ise,

artîn’dir. Harflerden ise, he harfini ona tahsis ettik. Çünkü o, ilk mah-

reçten çkar. sim ise, mevcut hakikati verir. Bu hakikat ise, ‘ne zaman?’

sorusuna göre bir hadisenin dieriyle karlatrlmasndan ibaret olan

. zamann kendisiyle ortaya çkt eydir. Varlk bir maddede nefs sahibi
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ise, harfi verir. Menzillerin tertibi ise, günein mevsimleri ortaya ç-

kartmak üzere (burca) girmesiyle gerçekleir. Türeyenlerin varl bu

mevsimlere baldr.

Varlklar faü ve edilgen diye ayrlr. Bunu örenince, her bir ilahi

ismin genel olarak ilgili olduu eye nispet edersin. Bununla birlikte

baka bir ismin de o eyde hükmü olabilir. Bu konulardan söz edilmiti.

Onun ilgili olduu ey herhangi bir varlk veya bir varlktaki bir hü-

kümdür. Sonra varl fail ve edilgen, cevher, araz, mekân zaman ve gö-

relilik gibi eyann taksimlerine göre birbirine balamtr. c
Allah doru-

yu söyler ve doruya ulatrr.’
3*

OTUZ DOKUZUNCU FASIL

Nefeslerde Nakil Konusu

Bilmelisin ki, ‘nakil’ derken, el-Ahir (Son) isminin hükmünün el-

Evvel’e (lk) tanmasn ve onun el-Ahir’de ilk olan hükmünün el-

Evvel’deki yerini son yapmay kastediyorum. el-Ahir’den ise bu hük-

mün kendisinde ortaya çkt eyi izale eder. Hakikat ise birdir. Allah

Tcala öyle buyurur: ‘O Evveldir, Ahirdir.’**
7 Hüviyet ise, ayn hakikattir.

Hüküm, ayn hakikatte Ahir’dcn Evvcl’e geçmitir. Bu bölümde bu

özel nakil, bir varln güçlük halinden rahatlk haline, zorluktan kolay-

la tanmas eklinde olabilir. Nakil, rahmetin varlna giden yolu ko-

laylatrmaktr. Bu nakil üç mertebede ortaya çkar: Birinci mertebe,

duyulur suret tarznda ‘misal suretlerinde
5

ortaya çkmasdr. Bu du-

rumda mertebenin hükmü, duyulurlarn hükmüdür, fakat (kendileri)

duyulur deillerdir. Onlar bir yönden duyulurdur ve bu nedenle bu hü-

küm onlara geçer (intikal). Bunun amac, tesirden uzak herhangi bir

varlktaki zuhur kendisinde ortaya çkt suretin hükmüne sahip olma-

snn örenilmesidir. Böylelikle hüküm, daha önce kendisini kabul et-

meyen eye ait olur. Ayn eldlde, bedenin hükmü de, bedenle ortaya

çktnda ruha intikal eder. Kim bir surette zuhur ederse, o suretin

hükmünü alr. Buradan, Allah’n kendi suretine göre yaratt insan-

kamilin mertebesi örenilir. Bu suretin de bir hükmü vardr ve hüküm
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surete tabidir. Allah’n yaratklar içinde, isimlerin hükümleriyle ve ve-

killik hükmüyle ortaya çkan insandan baka hiç kimse, kendi adna

ilahlk iddiasnda bulunmad. Böylelikle insan, Firavun ve benzerleri gi-

bi, itaat edilen bir hükümdar olmutur.

Bazen nakil (yer deitirme), marifet mertebesinde ortaya çkabilir

ki, ikinci mertebedir bu. Hz. Peygamber öyle der: ‘Kendini bilen rab-

bini bilir.’ Bu, Allah’tan baka varlk olmadn örenince, insann

kendisine ait hükmü rabbine tamasyla gerçekleir. Naklin üçüncü

mertebesi, bütün mertebelerdeki yer deitirme ve intikaldir. Bu du-

rumda mertebenin hükmü, ona yerleen kimseye geçer. Mertebenin

övülen veya knanan mertebe olmas birdir. Hüküm intikal edince, o

mertebe hakkndaki örfte, adette ve eriatta belirlenmi hüküm de mer-

tebeye yerleen kiiye geçer. Baknz! Bir cinninin ruhu ylan suretine

girdiinde, -bizde ylanla ilgili hüküm onu öldürmek olduu için-, sure-

ti nedeniyle onu öldürürüz. Hâlbuki cin olduunu bilseydik, öldür-

mezdik. Suretin hükmü cine geçerek, onun Ylan’ olduu hükmünü

verdii gibi biz de bu hükme göre davrandk ve söz konusu (ylan) su-

ret hakknda hüküm verdik. Bize cinlerden bir ahs bir hadis aktarm-

tr. Topluca Hz. Peygambere geldiklerinde, Hz. Peygamber, diledikleri

her surete girebilme özelliine sahip olunca, ‘kendi dndaki bir surete

girip dc öldürülen kimse hakknda diyet yoktur’ demitir. Çünkü bir ya-

lan veya akrep öldüren kimse, bu nedenle öldürülmez ve diyet ödemez.

Söz konusu varlklardan birinin suretiyle gözükene dc, gözüktüü suret

hakkndaki hüküm iler.

KIRKINCI FASIL

Açk ve Gizli Nefesler

Açk (celi), ortaya çkan, gizli (hafi) ise, örtülü kalandr. Gizlenme

ve örtünme ise, benzerlerde olabilir. Benzerlerin dnda ise, söz konusu

deildir. Çünkü benzerden bakas, kendisi gibi olmayann suretini ka-

bul etmez. Baknz! Hz. Peygamber bir hadisinde öyle der: ‘Allah ku-

lunun diliyle öyle demitir: ‘Allah kendini öveni duydu.’ Çünkü Allah
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insan hakknda, onu kendi suretine göre yarattn ve onu bir ‘benzer
5

yapan bildirmitir. Sonra bu benzere bir eyin benzemesini olumsuz-

layarak öyle buyurmutur: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur™ Baka bir

ifadeyle O’nun benzerinin (insan) benzeri olan bir ey yoktur. Böylece

Allah, benzere benzemeyi olumsuzlamtr. Bu durumda Hak, ‘Allah

kendini öveni duydu5

ifadesinde, kulunun suretiyle gizlenmitir. Çünkü

kendisi adna konuulan (mütercem anh, Hak), kendisinden istenilen

eyler hakknda ‘benzeme5

yoluyla aktarann suretiyle gizlenir. Söz ko-

nusu eylerin ise, Hakkn onun dilinde bunlar bilmesi bakmndan,

kendilerine aktarlanlarn nezdmde bir sureti yoktur. Böylelikle kendisi

adna konuulan, adna konuann manevi suretiyle ve kendilerine akta-

rlanlarn maddi suretiyle gizlenir. Böylelikle her iki suret ile de ortaya

çkar. Çünkü onu kul diye isimlendirmitir. O, Haktan aktaran kuldur.

Onun dili de, ‘Allah kendini öveni duydu5
ifadesinde Hakkn dilidir ve

bu konuda kul olarak kalmay sürdürür. Öyleyse Allah, bazen bizi izhar

eder ve kendisine ait bir konuda kendisini gizler. Bazen ise, hikmetinin

gerei olarak mertebelere göre, kendisini izhar eder ve bizi gizler. Allah

ehlinden kamil insan, hadiselerde Allah’n neyi murat ettiine bakar.

Böylece Hak neyi izhar etmek isterse, onu izhar eder. Allah hangi eyi

gizlemeyi irade etmise, onu gizler. En genel anlamyla edebin gerei

udur: eriata ve örfe göre güzel olan bir ey, Hakka nispet edilir. Ka-

mil insan hakk o eyde izhar eder, O’nu gözlere ve iç gözlere gösterir.

Örfe ve eriata göre çirkin olan bir eyi ise, insan -dilerse- kendine nis-

pet eder ve onda kendini izhar eder ve gösterir. Ya da -dilerse- söz ko-

nusu eyi eytana nispet ederek eytann varlm onda izhar eder ve

aça çkartr. Böyle bir eyin bâtn ise, Halttr. Çünkü Allah ‘Ona gü-

nah ve takvasn ilham etti
,3i9 buyurdu. Hepsi Allah katndandr. Bununla

birlikte, bir örnek yok ise onu örnee dönütürmesi gerekir. Bu du-

rumda ise onu gizler. Aksi halde, gizlenmez. Çünkü insandan baka bir

benzer ve örnek yoktur. Öyleyse insan gizlenir. nsann dndaki eyler

ise, gizlenmez, çünkü o, (Hakka) benzer deildir ki! Bir eyi Hakta giz-

lemek istersen, onu bir örnee çevirirsin ve bu durumda gizlenmeyi an-

cak dönümeyle kabul edebilir. Öyleyse insann dndaki bütün sebep-

ler, örtüdür. Allah Teala öyle buyurur:
‘

Peygambere itaat eden kimse, Al-

lah’a itaat etmitir.
5350

Böylelikle onu kendi ismiyle izhar etmitir. Sonra

açk iken, kendisini gizleyerek
‘

Sana biat edenler, Allah’a biat etmitir
5351
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der. Burada ise, birinci tekil ahs zamiriyle onu izhar etmitir. Baka

bir yerde ise kendisini gizleyerek
c

Sen atmadn, attnda, jakat Allah at-

t,m ayetinde kendisini gizlemitir. Ayn ekilde Allah burada, ayrd,

belirledi, farkllatrd ve öyle buyurdu: ‘Allah’a, peygambere ve aranz-

dan emir sahiplerine itaat ediniz, bir ite görü ayrlna düerseniz, onu Al-

lah’a havale ediniz’
353 buyurdu. Havale ‘hüküm’ hakurandan Allah’a,

‘varlk’ bakmndan peygambere yaplr. Allah ehlinden böyle bir ma-

kama yerletirilen kimse, ruhu ve bedeni olan bir yaratl geldiinde,

duyulur hareket ile ruhun fiilini gözden örterken hareket ettiren ile de

bedenin hareketini iç gözden gizler. Burada insan yaratc haline gelir.

Hak ise yaratanlarn en güzelidir. Allah ehlinden bazlar, Allah’tan ba-

kasn görmez. Dolaysyla böyle birinin nezdinde gizlenme yoktur. Al-

lah ehlinden bazlar ise, sadece yaratklar görür. Dolaysyla onlarda da

zuhur yoktur. Hepsi de hakldr. Edepliler ise kamillerdir. Böylelikle

onlar, bu gibi durumlarda, Allah'n gizleme, gözükme, tecelli, saklama,

izhar gibi verdii hükümlere göre hüküm verirler. Nitekim daha önce

bundan söz etmitik. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

’

354

KIRKBRNC FASIL

• •

Nefsin itidal ve Sapmas (inhiraf)

Bilmelisin ki, bu konuda Allah ehli üç ksma ayrlr: Bir ksm,

Hakkn meyletmeyeceini ve kendisine meylcdilemcyeccini ileri sür-

mütür. Onlar, daimi gecede, sevenden sevilen için sevgiyi tanmlarlar.

kinci ksm, insann surete göre yaratlnn itidali gerektirdiini ileri

sürer. tidal olmasayd, insan (ilahi) surete göre (var) olamazd. nsan,

Hakkn yöneldii yere yönelir. Nitekim Allah ‘Bu benim doru yolum-

dur™* der. Kastedilen, özel eriattr.
‘

Ona uy, baka yollara uyma, yoksa

seni O’nut yolundan çkarUrlar.
5356 Sonra öyle der: ‘5ize böyle tavsiye

eder™7 Röylece Allah, bu bildirmeyi kendisiyle amel edilsin diye bir

tavsiye yapmtr. Bu ise ‘in bütünü O’na döner™* ayetinden veya
‘

her

eyin perçeminden tutmutur™* ayetinden bir meyil ve sapmadr. Öyleyse

itidal ehli, iki sapma arasnda duranlar iken itidalden sapanlar, kevni f-
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illerde ulvi-süfli ve Hakk -yaratklar deil- ispat edenlerdir. Onlar bir

gruptur. Bir grup daha vardr ki, onlar da fiilleri -Hakka ait saymadan-

yaratklara ait sayarlar. Her ikisi de, hakikat olarak böyle düünür, yok-

sa mecazen deil. Onlar, ‘Haktan sadece bir çkmtr’ diyenlerdir. te
bu Allah karsnda edepli insanlarn halidir. ‘Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr.’340

KIRKKNC TAIL

Eksie Dayanma ve Ona Yönelme

Bu bölüm, insan- kamilden baka sebeplere dayanmayla ilgili bö-

lümdür. nsan- kamile dayanmak ise, (ilahi) surete göre ortaya çkt
için, eksik bir sebebe dayanmak demek deildir. Onun dndaki sebep-

ler ise, bu mertebeden aadr ve eksiktir. Bu eksiklik, kadnn erkekten

aralarndaki bir dereceyle eksik olmasna benzer. Kadn kemale erse bi-

le, bu derece nedeniyle, erkek gibi kemale ulaamaz. Bu balamda söz

konusu dereceyi Havva’nn Adem’den meydana gelmesi sayanlara göre,

Havva ancak Âdem vastasyla zuhur edebilir. Bu nedenle de Âdem’in

Havva’dan üstünlüü, sebepliliktir. Dolaysyla Havva hiçbir zaman

(sebebi olan) Âdem’e yetiemez. Bu bir yargdr. Fakat buna sa’nn

varlnda Meryem’in durumuyla kar çkarz. Öyleyse buradaki dere-

cenin sebebi, Havva’nn Âdem’den ortaya çkmas deildir. Kadn edil-

genlik yeri iken erkek böyle deildir. Edilgenlik mahalli ise, etkinlik

mertebesinin sahibi olamaz ve bu nedenle de ‘eksiktir.’ Bu eksiklie

ramen erkek kadna yönelir, ona itimat eder ve kadnda ve onun vesi-

lesiyle gerçekleecek etkiyi kabul etmesi için ona yönelir. Allah sebepleri

bo yere koymamtr. Onlan koymutur ki, kendilerini benimseyelim,

onlara itimat edelim. Bu itimat, ilahi hikmetin kendisini gerektirmesi

nedeniyle. Haklan (emrettii) bir itimattr. Bununla birlikte her edil-

gende (Özel) yöne bakmalyz. Söz konusu sebebin o (özel) yönün far-

knda olmas veya olmamas birdir. Binaenaleyh saygl ve edepli hakim,

sebepleri Allah’n yerletirdii yere koyan kimsedir. Herhangi bir edil-

gende ‘özel yönü’ gören kimse, öyle der: ‘Allah bu sebep vastasyla
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deil, vesilesiyle fiil yapar.’ Özel yönü görmeyen ise öyle der: ‘Allah fi-

illerini bu sehepler vastasyla gerçekletirir. Allah sebepleri araç olarak

yaratmtr.’ Bu insan sebepleri kabul eder fakat onlar Allah’a izafe et-

mez. Bir marangoz, bir sand veya sandalyeyi ancak ahap, testere vb.

araçlarla yapabilir. Yapm ii bu araçlar vastasyla -yoksa vesilesiyle de-

il- tamamlanr. Böylelikle araçlar kabul edilir, fakat sandn yapm
araçlara izafe edilmez. Sandn yapm, marangoza ve kendisinden or-

taya çkan fiili bilen ve onu idare edebilene aittir. ‘Allah doruyu söyler

ve doru yola ulatrr .’361

KIRK ÜÇÜNCÜ FASIL

ade (Tekrar)

ade, benzerlerin yenilenmesi veya varlktaki bir hakikatin yenilen-

mesi demektir ki bu mümkündür, fakat gerçeldemi deildir. Tekrarn

olmaynn nedeni, ilahi geniliktir. Fakat insan ‘yeni yaratltan kuku

içindedir. Öyleyse bunlar, benzerliin gücü nedeniyle, ayrlmalar çe-

tin olan benzerlerdir; O halde iade, sadece hükümde olabilir. Söz gelii

bir hükümdar bir valiyi görevlendirir, sonra onu görevinden alr, sonra

azilden sonra tekrar görevlendirir. Öyleyse tekrar, görevlendirmededir.

Görevlendirme ise, dta var olmayan bir nispettir. Balanz! Kyamet

günü iade, (bedeni) tedbirde mi olacaktr? Hz. Peygamber dünya yara-

tl ile ahiret yaratln ayrt etmitir. Dünya yaratlm yöneten ruh,

ahiret yaratln da yönetmeye döner. Öyleyse bu, yok olan sonra var

olan bir varln iadesi deil, hükmün ve nispetin yenilenmesidir. Kü-

çük-büyük abdest bozann mizac nerede, böyle bir özellii olmayann

mizac nerede? Hakikader (a’yan) -ki cevherler demektir- varlktan kay-

bolmad ki, tekrar ona döndürülsünler. Aksine onlar sürekli vardr. Öy-

leyse bir varlk var iken iade söz konusu olamaz. ade, yaplar (heyet) ve

nispî karmlardan ibarettir. Yap ve ortadan kalkm olan mizaçta ia-

denin mümkün olduunu söyledik, bunun nedeni ‘dilerse onu nere'

der’
36*

ayetidir. Demek ki dikmemitir. Çünkü Allah’tan haber veren

(peygamber), dünya yaratl üc ahiret yaratln ayrt etmi, mudula-
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ru yaratllar ile bedbahtlarn yaratlm da ayrt etmitir. Buna göre

mutlularn yaratl, latif ve incedir. Burada eriata uyan, kalpleri krk,

sürekli Peygambere Hak gözüyle bakan kimseleri kastediyorum. Onlar,

yine dc, peygamberin beeri yönünü vc hemcinslerinden birisi olduu-

nu da bilirler. Bir cinsin özellii, hem cinsi üstün olduunda, haset et-

mektir. Hâlbuki haset bu insanlardan kalkmtr. Onlara yeryüzünden

ve gökten bereket kaplan açlr. Buna karn, bedbahtlara da azap ve

art kaplar açlr. Bu art, eriatlar ortaya komak üzere ilahi ayetler

geldiinde kalplerinde bulunan hastaln artmasndan kaynaklanr. Öy-

leyse her ikisine de ‘açlacak’? Fakat ne açlacak? Bunu bilmelisin! Çün-

kü bu, nefesler ilminde ince bir konudur. ‘Allah doruyu söyler ve doru

yola ulatrr.’
36*

KIRK DÖRDÜNCÜ FASIL

Latif Nefesin Kesif, Kesif Nefesin Latif Olarak Dönmesi

ve Bunun Sebebi -örnek olarak sesini yükselten ve alçaltan

kimseyi verebiliriz -

Bilmelisin ki, latiflin kesiflemesi mümkün deildir, çünkü haki-

katler bakalamaz. Fakat latif, kesif hale dönüebilir. Söz gelii scak

olan, souk hale gelebilir veya souk olan ey, scak hale gelebilir. Bil-

melisin ki, ruhlar latiftir. Bedenlendiklerinde ve cisimlerin suretleriyle

ortaya çktklarnda, kendilerini görenin gözünde kesifleirler. Cisimler

de, effaf olan ve olmayan ksmlaryla kesiftir. Görenin gözünde suret-

lerde bakalatklarnda veya (kendilerini idrak eden) oradayken perde-

lenseler, hiç kukusuz, ruhanilemi olurlar. Baka bir ifadeyle, gizlen-

mede ruhlara ait olan hüküm, bedenlere geçer ve (kesif iken) arazlar

üzerlerinde çeitlendii gibi bu kez sureder onlarda çeiüenir. Bu suret

deiimine örnek olarak, utanan insanu kzarmasn veya korkan insa-

nn sararmasn verebiliriz. Ru, .sebepleri var olduunda, ruhlarn suret-

lerde bakalama güçleri bulunduunu bildiren bir örnektir. Latiflik

âleminden olan ruhlarn kesiflemesine gelirsek, bunun nedeni onlarn

doadan yaratlm olmasdr. Onlarn cisimleri nurani olsa bile bu nur,
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tpk kandilin gibi, doann nnndandr. Bu nedenle de kesifle-

meye elverilidirler ve böylelikle kesif cisimlerin suretleriyle gözükürler.

Nitekim, kendilerindeki kardk, tezat ve ztlk nedeniyle de, hasmlar

onlarda doann hükmünü etki eder. Kart olan, karnyla tartandr.

Allah’n kendisinden aktardna göre, Hz. Peygamber öyle demitir:

‘Onlar hasmlatmda, Mele-i a’la hakknda benim bilgim yoktur >i6S

Hasmln kendilerine kazandrd bu gerçekten onlar, kesif ci-

simlerin surederinde bedenlenirler. Kesifin latif hale gelmesinin sebebi

ise, ayrmadr (tahlil). Çünkü kesiflik, bakalama âlcmindendir. Ba-

kalamay kabul eden her ey, birbirine zt farkl surederi de kabul eder.

Bu durum en çok, telhin ehlinde gözükür. Binaenaleyh ‘ses’ olmas ba-

kmndan sesin süreri deimez. Telhin yapan insan, amaçlad merte-

beye göre, bir yerde onu kaim okur bir yerde ise inceltir. Okuyann

amac, bu sayede dinleyenlerin doalarnda sevinç, nee, açlma veya

üzüntü, daralma ve tasa eklinde bir etki gerçekletirmektir. Bu nedenle

bunu musikide dört yere koymulardr; bum, zir, müsenna ve müselles.

Çünkü bu seslerin kendisinde etki etmesini istedikleri yer, kendileri gibi

iki ac, kan ve balgamdan bileiktir. Böylelikle bu sesi duymak, kendi

benzeri olan ve dinleyenin sahip olduu karmlar (ahlat) heyecanlan-

drr. Böylelikle hüküm, telhin yapann amaçlad belli bir sebebe göre

gerçekleir. Öyle ki bu, kiinin ‘Bizim bir eye sönümüz oldur ve o olur”66

ayetindeki asl örenmeye sebep olur. Öyleyse bu, telhin yapann ama-

cdr. ‘Ona ol demektir.”
67 Burada sözü zikretmitir ki, o, dinleyende

duymann kendileriyle gerçekletii harflerin varln izhar etmek üzere

mahreçlerde kesilen ve uzayan sestir. Krlangçlarn sesine baknz! On-

laru nefeslerinde kesilen harfleri olmasa bile, hallerinin deimesine gö-

re seslerini deitirirler. Böylelikle dinleyene bu sesle amaçladklar eyi

duyururlar. Bu balamda açlanca krlangcn sesi incelir, kslr ve latif-

leir. Heyecanlandnda ise, kalnlar, yükselir ve ara vermez. Bu du-

nunda onun sesinden heyecanl olduu veya ackt anlalr. Ses, sese

tepkisine göre incelik ve efkatle veya baka bir durumla, dinleyene etki

eder.

Sonra, bu bahiste Ilakkn inkâr edilen suretlerde veya rüyada görü-

len suretlerde tecellisi ortaya çkar. Hak, hayal mertebesinin etkisiyle

yaratklarn suretinde görülür. Çünkü mertebeler kendilerine yerleen

üzerinde hüküm sahibidir ve ona diledii suretleri giydirir. Bu tecelli
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nerede, ‘O’nun benzeri bir ey yoktur*366 ve ‘Rabbin onlarn nitelemelerinden

münezzehtir’
369

ayeti nerede! Öyleyse hüküm mertebe ve hazrete aittir.

Çünkü hüküm hakikat ve manalara aittir ve onlar hükümlerini bulun-

duklar kimsede gerektirirler. lahi bilgide hüküm geçerli olunca, ayn

hükmün yaratklarn varlklarnda zuhuru daha kabul edilebilirdir. Bu-

nun nedeni, aradaki imkân badr. ‘

Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr wo

KIRKBENC FASIL

Yaratlmlarn Aslna timat

Yaratlmlarn asli, zatlarna bakma tamamlandktan sonra kendi-

sine dönülen eydir. Bu durum âri tarafndan ‘Kendini bilen, rabbini

bilir’ diye ifade edilmitir. nsann kendisini bilmesinin akabinde ger-

çekleen ‘Allah’ bilmek’, söz konusu bilgiye ulamada insann acizliini

bilmek olabilir. Bu durumda insan, bilinmeyen biri olduunu örenir

ve alameti ‘alamet’ olarak brakr. Kukusuz Hak, yaratklarndan

‘olumlu’ özellikleriyle deil, ‘olumsuz (nitelikleriyle) ayrmtr. Bazen

Allah’ bilmek, O’nu üah olarak bilmek olabilir. Bu durumda insan,

mertebenin hak ettii eyi bilir. Ardndan o özellii, söz konusu merte-

benin kendisiyle fiilen var olduu ve onda ortaya çkann nitelii sayar-

lar. Bu durumda onlarn mertebenin gereine göre olan bilgileri, o

mertebenin sahibini bilmek haline gelir, çünkü mertebeyle (ve onun

özelliiyle) nitelenen, odur. Öyleyse mertebenin sahibi, kendisiyle nite-

lenmesi yaraan her özellikle nitelenendir. Gerçekte insan, bunun mer-

tebenin sahibini deil, mertebeyi bilmek olduunu da bilir. Fakat yine

bilir ki, mümkün, teorik aratrma ve deliller bularak bundan daha faz-

lasn bilemez. Hak kendisine tecelli ederek mümkünün gözünü açarsa

(kef), bu durumda iin gerçekte nasl olduunu örenir. Bu durumda

gerçek, onun bildii gibidir. Aklclardan bir ksm, tecelliye mazhar

olann verdii bu hükmü dile getirir, fakat bu hükmünde kararl deil-

dir. Çünkü zevki olmad için, bu konuda yanlmaktan korkar. Baka

bir ifadeyle aklc, ayn hükmü kabul eder, fakat onu izhar edemez.
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Bu ilkeye itimat edenler, hallerindeki farkllk nedeniyle, tabaka ta-

bakadr: Bir ksm, zuhuru ve gözükmesi halinde her ey hakknda bu

ilkeye itimat eder. Bir ksm, kendileri gözükmezden önce eya hakkn-

da ona itimat eder. Bir ksm ise, qyay kendisine irca ederek, daha ön-

ce eyaya itimat ediyorken, hu kez asla itimat eder. Bütün bunlar, onla-

rn istidatlarna dayanan durumlardr.

Bilmelisin ki, bu bölüm, duraanlk ve hareketin ilmini içerir. Ba-

ka bir ifadeyle sübut ve yerleme ile bakalama ve yer deitirme ilmini

içerir. Allah teala öyle buyurur: ‘Duran her ey O’tu aittir.™
7' Yani sabit

olan ey! Çünkü Kadim’in nitelii sabit iken yaratlmlarn nitelii,

kendileri sabit iken sabit, ortadan kalktklarnda ise yok olu-

. Bunun

yan sra nitelikleri bakalar, çünkü yaratlmlar, bakalama özelli-

gindedir. Çünkü onlar yoktu ve sonra var olmulardr. Dolaysyla yok-

luk halinde sabit kalmamlardr. Yaratlmlarn asl bir halden baka

bir hale yer deitirme olunca, kendilerindeki nitelikler de bakalam-

lar. Öyleyse yaratlmlar, belli bir nitelikte deil, ancak bakalama ha-

linde kalcdr. Duraanlk ise, hareketin olmay demektir ve onda bir

iddia olamaz. Bu nedenle Hak, onu kendisine izafe etmitir. Hareket

ise hareketin bulunduu kimseye elik eden bir iddia tar. Bu nedenle

Hak ‘hareket eden eyin’ kendisine ait olduunu söylememitir. Çünkü

hareket edenlerin iddias, o harekete dahil olur. in gerçei ise, yokluk

deil, sübuttur. Öyleyse sübut Allah’a, yok olma ise âleme aittir. Alem

sabit olsa bile, bu, kendinden deil, onu sabit klandan kaynaklanr. Hz.

Peygamber air Lebid’in:

Dikkat ediniz! Allah’tan baka her ey yok olucudur

sözü kendisine ulatnda, öyle buyurdu: ‘Bu Araplarn söyledii en

doru sözdür.’ Eya mevcut olsa hile, onlar yok hükmündedir. Bunun

nedeni, gerçeklememi olsa bile, gerçekleme ihtimalidir. timat ve da-

yanma, hiç kukusuz, itimat edilen karsnda duraanlamaktr ki, bu-

nun böyle olmas zorunludur. Sadece varln sabitliinin sahibine iti-

mat edilebilir. O, bakalama kabul etmez, sabit halinden ayrlmaz. Sa-

bitlik halinden ayrlma özelliinde birisine itimat edilemez. Çünkü böy-

le bir durum, kendisine itimat edene ihanettir. Çünkü o sabit olmayan

birisine balanmtr. Binaenaleyh bir yaratlma ancak keif ve ilahi

bildirimle itimat edilebilir. Allah,, hakknda kesin hükme varmadmz
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o kiinin dürüstlüünü kantlayan mucizelerle bu bildirimi yapar. Ayn

ekilde, yer deitirmeyenin sabitlii hakknda da kesin hüküm vereme-

yiz. Çünkü nesih mümkündür. Bütün bunlar, eriattr ve onlara iman

gerekir. Çünkü nesih bir hükmün süresinin dolmasndan ibaret oldu-

una göre, onu baka bir hüküm takip eder. Yoksa ilk hüküm baka-

lam deildir. Aksine süresi dolduu için geçerlilik süresi bitmitir.

Çünkü hüküm, esas itibaryla Allah’n kendisini bildii -biz bilmesek

bile- belirli bir süreyle irtibatldr. Ayn ekilde, doal bir sebebe de an-

cak Allah’n o sebebin hükmünün sabit olduu hakkndaki bir bildirimi

olmakszn itimat edemeyiz. Buna örnek olarak, kendisiyle birlikte mut-

luluun gerçekletii iman verebiliriz. Böylece insan o imana itimat

eder ve biz de öyle deriz: Kukusuz muduluk, Allah’a ve O’nun nez-

dinden gelen eylere iman etmeye baldr. Çünkü Hak bunu bildirmi-

tir. Hâlbuki, mümin olduunu gördüümüz bir ahsta bulunmas ne-

deniyle imana itimat edemeyiz (ve böyle bir hüküm veremeyiz). Çünkü

(mümin olarak gördüümüz) o insan ile muduhu salayan iman ara-

ma girebilecek geçici bir durum ortaya çkabilir. Bu durumda ise, ima-

n yitirdii için muduluk da kendisinden uzaklar. Bilgi ise böyle de-

ildir. Çünkü bilgi sabittir ve gaflet kendisine etki etmez. Çünkü bile-

nin bilgisi hakknda her an bilinçli olmas gerekmez. Çünkü insan, Al-

lah’n kendisini görevlendirdii ileri yönetmekle ilgili bir validir. Bu

nedenle Allah’ bilen olmaktan gafil kalabilir. Bu gaflet ise, (idrak) ma-

hallinde gaflet, uyku gibi bilgiyle çelien eyler var iken de, ‘Allah’ bi-

len’ olmak özelliini ondan çkartmaz. Bilgiden sonra bilgisizlik asla

yoktur. Fakat bilgi, aklî bir delili aratrmann sonucunda elde edilmi

olabilir. Böyle bir bilgi ise, bize göre, bilgi deildir, çünkü söz konusu

insan, bilgiyi elde etse bile, kukulara maruz kalabilir. Bilgi, sahibi ku-

ku tamayan bilgidir. Böyle bir bilgi ise, zevk bilgisinde söz konusu

olabilir. te bizim hakknda ‘bilgidir
5 dediimiz ey odur. ‘Allah doru-

yu söyler ve doru yola ulatrr ,i72
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KIRK ALTINCI FASIL

Açlm Varlk Sayfasnda Yazlm Levhasnda Yazlm
Kitap Olmas Bakmndan Âleme timat

Bilmelisin ki, bu itimat, sahibi Hale tarafndan bilgilendirilmi ol-

madkça, geçerli olmaz- öyle ki: Alemi böyle zikretmemizin nedeni,

âlem derken onun ‘alamet
3
olarak yaratlmasn kastettiimizi belirtmek-

tir. Bilindii gibi varlk Haktn ve farkl .suretlerin varlkta zuhuru

mümkünlerin sabit hakikaderinin hükümlerine bir delildir. Hakta hü-

küm itibaryla zuhur eden -ki bu zuhur defterde kitabn ortaya çkmas-

na benzer- bu suretler, âlem diye isimlendirilmitir. Onlar ise Allah’n

ez-Zahir ismi izhar etmitir. Daha doru bir ifadeyle ez- Zahir ismi bu

surederle zuhur etmitir, ite bu, hakkn kendisinde yaratklardan ayr-

t bir konudur. Sureder çeidense bile, bu suretierin kendisinde ortaya

çktklar hakikatte etki etmezler. Nitekim cevher, kendisine ilien haller

ve arazlar nedeniyle cevher olmaktan çkmaz. Çünkü zuhur eden bu

ey, bâtndaki anlamn hükmüdür ve onun sadece kendisine bakann

gözünde bir hükmü vardr. Öyleyse onn hükümleri, sabit olsalar bile,

ne vardr ne yoktur! Öyleyse âleme alamet olmas bakmndan itimat

edilir. Alem Allah’a alamet deildir. Çünkü ‘Allah âlemlerden müstani-

dir'™ Âlem, Hakta zuhur eden bu hükümlerin ait olduu anlamlarn

sübutuna alamettir. Öyleyse âlem, kendine alamet ve delildir. Her ey
de böyledir. Binaenaleyh hiçbir ey kendisine kendisinden daha güçlü

delil deildir. Çünkü bir eyin kendine delil olmas, ortadan kalkmaya-

cak bir delalettir. Bakasnn delil olmas ise, kaybolur ve sabit olmaz.

Âleme bu yönden itimat eden kimse, deimeyecek olan don bir eye

itimat etmi demektir. Gerçekte itimat da, ancak Allah’a olabilir. Çünkü

Hak her gün bir ite (e’n) ise, o ii ne olaca bilinemez. Dolaysyla

zihninde (nefsinde) neyin bulunduu bilinmeyen birisine de itimat edi-

lemez. Allah ehlinden kamil olanlar, ilerin deimesi nedeniyle halden

hale girer. Çünkü Hak varlkta ancik e’nlerin (iler) suretleriyle zuhur

eder. Böylelikle bu ahsn itimad, ilahi bir itimat haline gelir. Baka bir

ifadeyle bu davrannda insan, Hakka kendileriyle tecelli ederken

e’nleri kabul ediinde hakkn niteliiyle nitelenmi olur. Bu ehli olma-
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yana verilmekten saknlm bir bilgidir. Bunu bilmelisin! Allah doru-

yu söyler ve doru yola ulatrr.

KIRK YEDNC FASIL

Varlndan Önce Vaade timat Etmek
-vaadin doruluu nedeniyle var olmayana itimat-

Bilmclisin ki, bu bölüm, Allah’n kendisiyle kullarn rahatlatt

-Rahman’m nefesi- eylerdendir. Doru haber, hüküm olmazsa neshe

konu olmaz. Rivayette vaat ve tehdit gelmitir. Ardndan Rahman’n

nefesi, vaadin sabit ve geçerli olduunu bildirirken herhangi bir ahs

hakkndaki tehditte çekince bulunduunu bildirmitir. Çünkü eriat

peygamberin kavminin diliyle inmitir ve onlara alk olduklar ekilde

hitap etmitir. Söz konusu insanlarn cömertlik ve kemal özelliine sa-

hip olan birisi hakknda aina olduklar hususlardan birisi de, vaadi ger-

çekletirmek iken tehdidi geçersiz klmaktr. Dilciler övgü balamnda

öyle demitir:

Onu tehdit etsem veya bir vaatte bulunsam

Tehdidimden cayarm, vaadimi yerine getiririm

Sahih bir rivayette ‘Allah'a övülmekten daha sevimli gelen bir ey

yoktur’ denilir. Hata yapan balamak nedeniyle övülmek, övgünün

en ileri noktasdr. Öyleyse Allah bu övgüye daha layktr. Vaarte doru

sözlülük ise övgü nedenlerinden birisidir. Allah teala öyle buyurur:
‘
Al-

lah’n peygamberlerine olan vaadinden döneceini zannetmesinler.’™ Bura-

da vaadi zikretmi ve ayeti tamamlarken tehditten haber vermi ve öyle

buyurmutur: ‘Allah yücedir ve intikam sahibidir.
,37S Allah tehdidi

meiyetine balam, vaadin ise geçerliliinden söz etmitir ki, bu zo-

runludur. Hâlbuki vaadi iyilik yapan hakknda mutlak iradesine

(meiyet) balamamtr. Fakat günahkar hakknda meyetini bala-

ma ve cezaya balamtr (dilerse balar, dilerse ceza verir). Bu neden-

le Allah’n vaadine itimat edilir. Söz konusu vaat ise, vaat edilen eyle
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ortaya çkabilir. O ise, var olduktan sonradr. Ona itimat ise, dildeki

kullanm bunu gerektirdii için ve ilahi haberin doruluu nedeniyle,

zorunludur. Allah kulunun kendisi hakkndaki zannna göredir. Bu ne-

denle Allah hakknda iyi zanda (hüsnü zan) bulunmak gerekir. Burada

zan, bilgi anlamnda yorumlanmaldr. Nitekim ayn ey, sözlerinden

dönen ve Allah’tan yine Allah’a kaç olabileceini zanneden üç kii

hakknda bildirilmitir. Baka bir ifadeyle onlar, bunu örenmi ve ke-

sin olarak inanmlardr. Dil bilimciler bu konuda öyle der:

Dedim ki onlara, tamamen silahl olduklarm 'zannedin
'

Burada zan, kesin inanmak ve bilmek demektir. Çünkü zannn

mertebesi ara mertebedir. Bu nedenle onun bilgiye dönük bir yönü

varken bir yönü de bilginin zddna (bilgisizlik) dönüktür. Sonra, hal

karinesi, zandaki bilgi yönünü gösterince, (bu yerlerde) zann bilgi ola-

rak yorumladk ve onu kesin inanç saydk. Bununla birlikte, hükmü

kalmasa bile, ‘zan’ ismi kendisinde kalmtr. Çünkü zan, kukudan

(ek) ayrmasn salayan bir tür tercihin varlyla söz konusu olabilir.

Hâlbuki kukuda (ek) tercih yoktur. Zanda ise bilgi yönüne dönük bir

tercih vardr. Nitekim Allah ‘Ben kulumun bana dair zannndaym,

hakkmda iyi zanda bulunsun’ demitir. Burada Allah zanda bir tercih

bulunduunu açklamtr ki, bu tercih, iyiye veya kötüye dönülc olabilir

(hüsnü zan, su zan). Allah kulunun kendisine dair zannnda bulunur.

Fakat burada durmamtr. Çünkü Allah’n rahmeti, gazabm geçmitir.

Bu nedenle Allah ‘öretmek’ üzere öyle der: ‘Benim hakkmda iyi zan-

da bulunsun.’ Bu bir emirdir. Öyleyse Allah hakknda iyi zanda bulun-

mayan kimse, Allah’n emrine kar çkm, ilahi keremin gereini bile-

memitir. Çünkü -kukuda olduu gibi- bir tercih olmakszn eitlik

gerçekleseydi, böyle bir insan, ‘Allah’n adaleti rahmetine etki edemez

veya rahmeti adaletine etki edemez’ diyenlerden (Mutezile) olurdu.

(Kukuya deil de) Zanna tercih girince, bize kendimiz için Allah hak-

knda iyilik yönünü tercih etmeyi emretti ki, bize kendisi hakkndaki

zannmza göre davransn. Çünkü Allah, Rahim’dir. Bir konuda kötü

zanda bulunan kimseye dönen ey sadece körü zann olabilir, o kadar!

Allah bizi bilenlerden etsin. Allah hakkmzda zanna göre hüküm vere-

cekse, -hamd olsun- O’na hüsnü zan besledik. ‘Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr
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KIRK SEKZNC FASIL

Kinayelere timat ve Onlardan Ortaya Çkan Fetihler

Bunlar tasavvuf yolunda enniyet diye ifade edilir. Salkl olan nasl

illetli olur, illetli nasl salkl olur?

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, Allah’n dndaki her ey,

ö/.ü gerei illetli ve nedenli (ayn zamanda hastadr), dolayl olarak ise

salkldr. Çünkü yaratlm olana salk, Allah kendisini sevdiinde ili-

ir. Bu sevgi, npk kendisine nafile ibadetlerle yaklaan kullarn sevmesi

gibi, sebep sevgisiyle onu sevmektir. Hak söz konusu kullarm sevince,

onlarn kulaklar ve gözleri haline gelir. Bu durumda yaratlmtan has-

talk ve iiletlilik silinir, salkl olur. Artk gözü görülen her eye iler,

kula duyulan her eyi iitir. Özü gerei salkl ve dolayl olarak illetli

(hasta) olan ise, varln haktan baka bir ey olmadm gören kimse-

dir. Öyleyse söz konusu varlkta (Hak), hakikati yönünden bir hastalk

bulunmaz. u var ki kendisine bakanlarn gözlerinde farkl suretlerde

zuhur edince, mümkün varlklarn hükümleriyle O’nun hakknda hü-

küm verilir. Bu durumda Hak, dolayl olarak -ki kendisine bakanlarn

gözlerine öyle ilimitir demektir bu- illetli zuhur eder. Kendiliinde

bulunduu hakikat üzerindedir. Ia da bakanlarn gözünde bir takm

renkler iliir. O ise kendiliinde renkli deildir. te böylece salkl

olan illetli hale gelir.

Kinayelere (zamirler) itimada gelirsek, kinayeler, bilgüerin en bili-

nenleridir. timat ise belirlenmi olduu için bilinene edilebilir. Tann-

mam ve bu nedenle ayrmam ve belirginlememi olsayd, itimat

edilmemi bir eye itimat edilmi olurdu. simler kinayeler kadar güçlü

deildir. Bu nedenle kinayelere (zamirler) itimat eden insan hüsrana

uramazken isimlere itimat eden insan bazen hüsrana urayabilir. Çün-

kü isimler, bilgide kinayeler kadar güçlü deillerdir (onlar kadar tann-

mazlar). Dünyada (iyilikle) tannanlar, ahirette öyle tannacaklardr,

çünkü bakalama olmayacaktr. simler ise bazen yer deitirir ve

ödünç olarak kullanlabilir. Öyleyse istiare esnasuda veya yer deitir-

me esnasnda bir isme itimat eden kimse, hüsrana urar. Bir ismin istia-

re yoluyla kullanm, söz gelii, atein belli bir özellii olarak belirli bir
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isim olan alevin mecazen ‘Ba beyazlad”77 ayetinde beyazlama anlamn-

da kullanlmasdr, intikale ise
‘

Neredeyse yklmak isteyen bir duvar
”711

ayetindeki kullanm verebiliriz. Burada ‘dilemek’ özelliine sahip olma-

yan bir eye (duvar) ‘dilemek’ özellii verilmitir (intikal). Binaenaleyh

intikal esnasnda böyle bir isme itimat eden insan, hüsrana urar. Kina-

yeler ise böyle deillerdir. Hak nedeniyle mükaefenin fethi kinayelere

ait iken bâtndaki tadn açlmas da ona aittir. Buna mukabil, ibarenin

açlmas isimlere aittir.

KIRK DOKUZUNCU FASIL

Asllara lave Olan eylerden Var Olan ve Yok Olanlar

-farzlar karsnda nafileler gibi-

Bilmelisin ki, zatn hakikatinin kemali nedeniyle talep ettii ey,

ilave ve zait diye isimlendirilmez. Öyleyse
‘

her eye yaratlm verdi
”79

(ifadesine) ilave her ey, zaittir. Böyle bir ey yok olunca, yokluuyla

ayrld eyi etkilemez. Var olursa, kendisinde var olduu ey daha Ön-

ce sahip olmad ilave bir özellik kazanmaz. Örnek olarak, makam sa-

hipleri için halleri verebiliriz. Hallerin o insanlarda bulunmas, onlarn

mertebelerine ilave yapmazken, yok olduklarnda da, yokluklar merte-

belerinden bir ey eksiltmez. Bu nedenle haller, vergidir (mevhibe).

ELLNC FASIL

Her Nefeste Ortaya Çkan Hükümleri

Kendinde Toplayan Durum

Bu, bütün nefes sahiplerinde geçerlidir: Tebih edilen Hak, yara-

tklar, hayat, konuma ve ilahi ksmlarn nefesidir.
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Bilmelisin ki, varlklara dönük ilahi yardm, kesilmez. Eksilirse, ek-

siklik yardm alandan kaynaklanr, yoksa yardm eden yönünden deil-

dir. Belirli bir durumda yardmn olmay Hakkn katma izafe edilirse,

bu eksiklik, yardmdan mahrum kalan kimse hakknda bir maslahattr.

Çünkü Allah yaratklarnn maslahatlarn en iyi bilendir. Bu nedenle

Allah’ bilenler, dua ederken belirli bir ihtiyac belirlememelidir. Bunun

yerine, bir belirleme yapmadan, kendisinde iyilik bulunan eyi istemeli-

dir. Nice insan vardr ki, duasnda belirli bir eyi ister, sonra -Allah’n

bildii bir hikmet nedeniyle- ihtiyac karlandnda, belirlemi olduu

ihtiyac hakknda pimanla kaplr, belirlememi olmay temenni eder

durur. Yardm, Rahman kaynakl bir rahatlatmadr (teneffüs). Varlk-

lardaki ilahi yardm ise, doal ve artan bir eydir. Doal olan, zatn var-

l ve kendisindeki bir acnn uzaklatrlmas için ihtiyaç duyulan ey-

dir. Artk olan ise, buna ilave olup gerçekte kendisine gerek duyulma-

yan eylerdir. Bu durum, kii Allah ehlinden olup içme (urb) esnasnda

kanmay kabul edenlerden ise böyledir. Kanmay dile getirmeyen için

ise, ilave yardm yoktur. Aksine onun adna bütün yardm, doaldr.

Artk olan iki ksma ayrlr: Bu, Hakkn kendisiyle yardm ettii ve ba-

kasnn muhtaç olduu eydir. Allah teala bunun hakknda peygambe-

rine
‘Rabbim ! Benim bilgimi artr

’380 diye emreder. Bu artk (fazla), baka-

sndan bir taleple gerçeklemise, bu talep, art gerektirir. Bunun ör-

nei, okuyucunun Aâmene, Ââdem gibi okumalarda içinde bulunan e-

ye benzer. Yardm Allah’n bu kula dönük bir yardm olabilir. Allah

yardma muhtaç kulu bilir ve bu kiiyi arac yaparak ereflendirir. Bu

kulda kendinde halinin gerektirmedii bir bilgi bulur. Böylelikle anlar

ki, bu bilginin kendisine verilmesinin amac, bakasna öretmek ve

yardmdr. Bunun okuyann nefsindeki örnei udur: c

Ca-e, ae, dabbe,

taame’ gibi kelimelerin okunuundaki uzatmadr ki, art gerektirir.

Dabbe ve taame, ruhun yönettii iki surettir ki, art demektir. Hemze,

bazlarna göre, harfin yarsdr ve ez- Zahir ismidir. Elif ise, harfin yar-

sdr ve o da el-Bâtn ismidir. Öyleyse toplam, tek bir harftir ve o da

yardmn artmasnn nedenidir. Çünkü yardm eden, yardm edilenin

ona olan ihtiyacn bilir. Her durumda, Rahman’n nefesi yardmda

vardr. Yardmda art ise, ihtiyaç veya talep ölçüsüncedir. Bir ksmnn
(yardm) dierinden daha fazla olabilir. Öyleyse daha az alan, eksiktir

ve geni yardmdan mahrumdur. Bunu bilmelisin! O halde yardm
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(uzatma, çekme), duyulur ve görünür bir yardm iken cezr (ksaltma)

manevi yardmdr. Ona zt âd verilir. Bunu bilmelisin.

VASIL

• *

iki Arif Allah Nezdinde Bir Müahede Mertebesinde

Bir Araya Gelirse, Onlarn Hükmü Nedir?

Bu, eyhimiz Yusuf b. Yahlef el-Kümî’nin be yüz seksen alt yln-

da bana sorduu bir sorudur. Ben de kendisine öyle demitim: ‘Efen-

dim! Bu, bir varsaymdr ve tecelli misal mertebesinde -söz gelii rüya

veya vaka gibi- gerçeklemedikçe, meydana gelmez. Gerçekte de böyle

bir ey olmaz. Çünkü (ilahi) mertebe, kendisiyle birlikte bakasnn gö-

rebilecei ekilde iki kiiyi barndrmaz. Hatta söz konusu mertebede

kii mertebenin kendisini bile müahede edemez ki baka bir varl
müahede edebilsin. Fakat misal (âlemindeki) tecellide böyle bir ey ta-

savvur edilebilir. ki kiiyi böyle bir tecellide bir araya geldiklerinde, her

birisi için de u ihtimaller vardr: Ya bir makam -ki bu makam üst veya

aa veya orta makam olabilir- her ikisini bir araya getirir. Ya da bir

araya getirmez. Tek bir makam o ikisini bir araya toplarsa, toplayc

makam, ya tenzih veya tebih veya her ikisini birden gerektiren bir ma-

kamdr. Her durumda, zuhur etmesi yönünden tecellinin hükmü birdir.

Tecelli edilenin vecdi bakmndan ise, o ikisinin hakikatleri birbirinden

farkl olduu için tecellinin zevki deiiktir. Onlar, ne doal surette ne

de ruhanilikte ne de mertebede birbirinin ayn deillerdir. Onlardan bi-

ri ötekinin benzeri olsa bile, yine de ayn deildir. Onlarn bilebilecekle-

ri en son ey, her birinin kendi nefsini bilmesidir. Birinin nefsi ise die-

rinin ayn deildir. Böylelikle birinin elde ettii bilgi dierinin elde etti-

inden bakadr. O ikisinin farkta bir araya gelseler bile veya birisi nef-

sinin bilgisini elde ederken öteki zatn görmekten ‘fena’ mertebesine

ulasa, yine de cem halinde birbirinden farkldrlar. (Baka bir farkllk

olarak), birine isteyene (müride) verilen ey verilirken, ötekine istenile-

ne (murada) verilen verilebilir. Her halükarda, o ikisi, bulduklar hak-

knda birbirinden farklyken hal ve müahede de birbiriyle ayndr. Bu-
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hnduklar makam her biri adna tenzihi gerektirirse, onlardan her biri-

nin tenzihinin nihayeti, kendiliinde üzerinde bulunduu bir suretten

Hakk tenzihtir. Öyleyse bu iki insan, birbirlerin benzerleri olsa bile,

hiç kukusuz birbirlerinden farkldr. Söz konusu makam tebihi gerek-

tirirse, (tenzihteki) ayn durum ortaya çkar. Toplam (hem tenzih ve

hem tebih) söz konusu olduunda da ayn durum söz konusudur.

Çünkü toplam, orta bir mertebede iki ucu bir araya getirmektir. Bu du-

rumda da ayn durum vardr. Öyleyse o ikisi, müahedede bir araya gel-

seler bile, varlkta bir araya gelmezler. Bu iki inam bir tek makam bir

araya getirmemi olabilir ve her biri dierine ait olmayan bir makamda

bulunabilir. Ya da, surette ortak olsalar bile, her biri kendine özgü bir

surede gözükebilir. u var ki o ikisinden her birine bir güç verilmi

olabilir. Bu sayede her biri arkadam o müahede edilen eyin huzu-

runda görebilir. Çünkü müahede cdüen, misal suretinde tecelli etmi-

tir. te bu tecelli ve müahede, kendisinde arkadann -müahede edi-

len dilerse- hitab ve müahedeyi bir araya getirdii eydir. Bu merte-

benin dnda ise müahede ve hitap veya bakay görmek bir araya

gelmez. Bu mesabedeki hükümleri, (birisi) nefsini bilirken ve (dieri)

zatm görmekten fani olurken veya birisi ‘isteyen’ öteki istenilen maka-

mna yerletirilmiken bir makamn onlar toplamasndaki hükmün ay-

ndr. Bu balamda isteyen, kahr ve iddetten dem vururken istenilen

ise yumuaklktan ve ilgiden dem vurur. Hâlbuki bundan baka bir ey
yoktur. Onlardan birisi dierinin elde ettiinden haber veremez. Çünkü

her birisine dönük ilham ve aktarm, kendisine özgü mizacn gerektir-

dii ilikiyle gerçekleir. Söz konusu mizaç, yaratl aslnda ruhlarnn

suretlerinin farkllnn nedenidir.

Bu hale sahip bir insan, dostlarnn yanma döndüünde -isterse biri

douda öteki batda olsun- kendilerine o anda öyle der: Palan görü-

yorum, onu gördüm ve suretini tandm. Onun özellikleri öyle öyle-

dir.’ Böylece onun niteliklerini betimler. O iki kiiden hakikader hak-

knda bilgisi olmayan ise öyle der: Hak bana verdiinin aynsn ona

verdi.’ Hâlbuki gerçek öyle deildir. Çünkü onlardan her birisi, dieri-

nin duyduunu duymamtr. Bunun nedeni, (aldklar bilginin kendi-

sine göre ortaya çkt mizacn gerei olan) ilikideki farkllktr. Nite-

kim bunu daha önce belirtmitik. Bu insan hakikat ehli ve tam bilgi sa-

hiplerinden birisi ise, ona ne elde ettii sorulduunda öyle der: ‘Bilmi-
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yorum, çünkü ben sadece suretimin gerektirdii eyi biliyorum. Ben o

deilim. Çünkü Hak bir sureti tekrarlamaz.’

VASIL

Kendisini ‘Bilinmeyi stemekle’ Nitelerken Nefes-i Rahman
O’ndan Hangi Sknty Giderir

Bu bölüm, Hak veya yaratlm, Bütün nefesleri içerir. Bu nedenle

bilinmek istediinde Rahman’n nesinin kendisinden neyi açtm açk-

lamak gerekti.

Bilindii gibi, bir ey, baka bir eyi ancak kendinden bilir. Bilinen

bir bakasnn kendisini bilmesini ister, hâlbuki onu bilen ise, kendin-

den onu bilir. Bilen (ârif),. bilinenin suretine göre deil ise, onu bileme-

yecektir ve bu durumda ise varln gayesi gerçeklemeyecektir. Öyleyse

(Hakk bilecek kimsenin) O’rnn suretine göre yaratlmas zorunludur.

Allah teaia iki zdd kendinde toplayandr, hatta iki zddn ta kendisidir.

Binaenaleyh Hak ‘

Evvel’dir
,
Ahir’dir, Zâhr'dr ve Bâtndr .’381 Bu nedenle

de insan- kamili bu konumda yaratmtr. Öyleyse insan da iki zddn
ta kendisidir. Çünkü insan, iki zt ile ilikisinde Hakkn ayndr. Binae-

naleyh insan, bedeniyle ilk, ruhuyla son, suretiyle zahir, hükümlerinin

nedenleriyle ise bâtndr. Hakikat ise birdir. Çünkü o (bu ztla ra-

men, söz gelii) Zeyd’in kendisidir ve o iki zddn ta kendisidir. O halde

Zeyd, birbirine zt ve birbirinden farkl karmlarn ta kendisidir, on-

lardan bakas deildir. Baka bir ifadeyle Zeyd, nefsi ruh ve doal bile-

ik (beden) sahibidir. Bu balamda Harraz öyle der: ‘Allah’ iki zdd
kendinde toplamas özelliiyle bildim.’ Arkadamz Taceddin Ahlat

ise, bu sözü bizden duyunca öyle demiti: ‘Hayr! Allah iki zddn ta

kendisidir.’ Ki bu, dorudur. Çünkü Harraz’n sözü öyle bir yanlgya

yol açabilir: Ortada iki zddn kendisi deil de, onlar ayn anda kabul

eden bir hakikat vardr! Gerçek ise böyle deildir. Aksine Allah iki zd-

dn ta kendisidir, çünkü ilave bir hakikat yoktur. Öyleyse zuhur eden,

bâtn, evvel ve ahir olann kendisi iken evvel de ahir, zahir ve bâtnn

ayndr. Gerçekte sadece bu vardr. nsann yaratlnn ilahi surete göre
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olduunu belirtmitik. Daha sonra, insann toplam yönünden yaratl-

ndan söz edeceiz. Bu toplam sayesinde insan, insan olmutur. Bu

konuyu üç yüz altm birinci bölümdeki Menziller bahsinde ‘Takdirde

Hak ile Ortaklk’ bölümünde ele alacaz.

VASIL

Ncfes-i RahmaTdan Kur’an- Kerim ve Sünnette

Yer Alan Yeminler

Bu yeminlerle Allah, kendisi adna yemin edilen eylerin çektii s-

knt ve darl giderir. Sknty varlklara veren ey ise, ‘Dilediini ya-

pandr’382
ayetidir. Allah’n iradesinin neyle ilgili olduu bilinmez ve

O’nun neyi irade ettii, ancak kendisi tarafndan bildirilebilir. Allah’n

sözünü yeminle pekitirmesi, adna yemin edilen varlktan sknty ve

güçlüü kaldrmada daha etkilidir. Allah, rzka yemin ederek veya an-

sz veya arta bal iyilik vaadiyle müminlerden -kesin inançllardan de-

il- sknty giderir. arta bal olan, kendisinden o fiil gerçekletiin-

de, onu bulur. Allah onlarn skntsn gidermi, onlar adna kesin

inanç gerçeklemitir. Bundan sonra onlarda kalan sknt, sadece doal

zorlanmadr. Çünkü doal ve duyulur aclar gerçekletiinde, insann

onlar kaldrmas mümkün deildir. Psikolojik aclar ise öyle deildir.

Çünkü insan bunlar ortadan kaldrabilir. Bu nedenle Allah, rzkn ku-

kusuz bir ekilde kendisinden olduunu yeminle belirterek, (kullarn)

rahatlatmtr. Yine de rzk konusunda baz müminlerin kalplerinde sa-

dece vaktinin belirlenmesinden kaynaklanan bir sknt kalmtr. Allah

onu belirtmemitir. Gerçi belirtmi olsayd bile, yine de insandan doal

sknt kalkmayacakt. Allah vakitleri belirlemenin sknty kaldrmaya-

cam bildii için, rzkn vakitlerini bildirmemitir. Çünkü (sknty or-

tadan kaldran Rahman’m) nefesine göre, doann zevki (tattrmadaki)

etkisi daha güçlü ve duyununki ctkÜidir. Bunun nedeni, duyulur olann

deimeyen tek bir suret olmasdr. Nefes ise, surederde bakalamay

kabul edicidir. Bu nedenle, duyusal aclarn varlnda doann hükmü

ortadan kalkmaz -çünkü sabittir-. Psikolojik aclar ise suretlerde hzla
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deitikleri için ortadan kalkar. Herhangi bir insan doal aclardan an-

cak ilahi veya güçlü ruhani bir varidin (gelen, tecelli) gelmesiyle uzakla-

abilir. Söz konusu tecelli, kendisinde bulunan doann acsn giderir.

Tecellinin nedeni ise, ya duyulur ya da snrlanmayan akledilir bir ey-

dir. Örnek olarak, sevdii bir insann uzaklardan gelmesini verebiliriz.

nsan, uzaktaki sevdiinin gelmesiyle duyduu sevince kendini vererek,

arkadan görmezden veya geliini duymazdan önce hissettii açlk ve-

ya susuzluk acsn unutabilir. Bu, duyulur-maddi bir nedendir.

Akledilir olan sebep ise, bilginlerce bilinir.

ilahi yeminlerde Rahman’n nefesi, son derece açk bir ekilde or-

taya çkar. Bu yemin, bilginlere hakknda yemin edilen eye hürmet

duygusu kazandrr. Çünkü yemin ancak deerli ve saygn bir eye yap-

labilir. Binaenaleyh Allah, var olan ve (dta) var olmayan ksmlaryla

-çünkü âlemin bireyleri sonsuzdur- büriin âlemi yeminle yüceltmitir.

Çünkü Allah ‘Görmediklerinize yemin ederim
’3 '13 diyerek bütün âlem üze-

rine yemin etmitir. Kastedilen, gözlere görünmeyen ve yok olan k-

smdr. Bu ksma, ezeli olan ve sonradan var olanlar da girer. u var d
Allah kullarnn -ki bunun içine tek Allah’a inanan, ortak koan, mümin

ve kafirler girer- kalplerinde kendi büyüklüünü bildii için, onlar için

yaratlmlar ve kendi dndaki eyler üzerine yemin etmitir. Bunun

yan sra Allah, kullarnn yeminin ancak deerli ve saygn bir ey üzeri

ne yaplabileceine inandklarn da bilir. Zorunlu olarak da âlem, yara-

tlmlarn saygnlna inanr. Bilhassa Allah baz yaratlmlar hakknda

söyledii ‘Allah’n iarlarn yücelten
’334

ifadesiyle bu durumu pekitirmi-

tir. Bunlar yaratlm eylerdir. ‘Çünkü bu kalplerin takvasndan kaynak-

lanr.
,3gs Haldun bir nitelii de gayrettir (kskançlk). Kskanç olmas

nedeniyle de bize kendisinin dndaki eylere emin etmeyi yasaklam-

tr. Bununla birlikte o eylerin -Allah’n yüceltmesi nedeniyle- saygn

eyler olduklarua inanrz. Bu yasaklama, zayf kalplerde ve hakikatleri

alglamaktan perdelenmi gözlerde yaratlmlar üzerinde yemin etme-

nin yol açt hastalk ve illedere kar yararl bir ilaçtr.

Yeminler pek çoktur, onlar saymann bir yarar yoktur. Bu konuda

zikrettiimiz genci durum, ayrntlarn zikretmeyi gereksiz klar. Çün-

kü hepsini zikretmek kitab uzatr. Her insan o yeminlerden birisini ö-
rendiinde, yeminlerin hangi eylerde gerçekletiini, Allah’n yeminle

sknty giderdii kimseleri ilk bakta örenir. Bizim görevimiz, insanla-
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nn genelinin kendilerinden yararlanabilecei kymetli menfaader ger-

çeklesin diye, baz veya çou zihinlere kapal kalan hususlar zikret-

mektir.

VASIL

Asl ve Feri Hükümlerde çtihadn Meru Saylmas

ve Görü Ayrlklarm! Geçerli Saylmas Rahman’n
Nefesindendir

Müçtehidin verdii hüküm, kendisinin onaylamasyla Hak yönün-

den geçerlidir. Hak, söz konusu hükmü müçtehit adna meru bir hü-

küm saymtr ve hükümlerde bir kardk bulunsa bile içtihat hükmüne

kar çkmay yasaklamtr. Böylelikle Allah, iki kart hükmü de onay-

lam, bu konuda iki müçtehidin de sevap alacan belirtmitir. Binae-

naleyh âri, bu Muhammed ümmeti adna kendisinde izin verdii alan-

da müçtehidin yasa koymasn hükme balamtr (eriat yapmtr). Bu

ayrcalk sadece Muhammed ümmetine tahsis edilen ayrcalk mdr,

yoksa önceki ümmedere de böyle bir hak tannm mdr, bilemiyorum.

Anlald kadaryla, içtihat hakk, önceki ümmederde de vard. Çünkü

Rahman’n nefesi genellii gerektirir. Öte yandan Kur’an- Kerim’de

‘bir ruhbanlk çkarttlar™6 ayetinde belirtildii üzere, içtihadn önceki

ümmederde sürdüünü anlyoruz. Onlarn ruhbanl çkartmas, kendi

içtiladaryla veya genel veya özel bir maslahatn aranmasyla gerçek-

lemitir. âri, ruhbanla hakkyla uyanlar övmü, bunun srail oulla-

rnda olduunu belirtmitir. Ayn ey dinin aslî konularnda geçerlidir.

Allah teala öyle buyurur: ‘Hakknda kant olmakszn Allah ile birlikte

baka bir ilaha dua eden insan
™7

der. Kast edilen, kendi inancna göredir.

Çünkü gerçekte tek bir ilah vardr. Bu nedenle âri, bütün gücünü har-

cayarak ve Allah’n kendisine ihsan ettii teorik gücünü kullanarak içti-

hada hakkn verdikten sonra -ister isabet etsin ister yanlsn- müçtehi-

din hükmünü onaylamtr. Ücretini ise hata ederse bir, isabet ederse

iki olarak belirlemitir. Bilmelisin ki, müçtehit, iin kendiliindeki du-

rumunu yanl bilebilir. Bununla birlikte içtihadna göre Allah’a ibadet
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eder ve çektii sknt nedeniyle Allah kendisine içtihat sevab verir.

Çünkü içtihat ‘cchd
1
(gayret) kelimesüden gelir ve cehd özel olarak

gayret göstermek demektir. Çünkii Allah, kullarn gerçekte güç yetire-

bilecekleri ilerle yükümlü tutmutur. Hz. Peygamber ise içtihat alann

sadece feri hükümler alan olarak snrlamam, aksine genelletirmitir.

Bununla birlikte içtihat alann -asllar degü de- feri konularla snrlayan

kimse de bir ‘içtihat’ yapm demektir. Baka bir ifadeyle içtihat alan-

nn snrlanmas veya genelletirilmesi de bir içtihattr ve her iki müçte-

hit de kendi içtihadnda sevap kazanr.

VASIL

Sözünde Hatadan Korunmu Peygamberin
1

Her canlnn Rab

-

bim perçeminden tutmutur5388 Sözünün Aktarlmas da Rahman’n
Nefesindendir

Allah darda olan darlktan çkartm, rahattakini daraitmtr. Aye-

tin devamyla sknty açmtr. öyle der: ‘Benim rabbim doru yol üze-

rindedir.
5389 Baka bir ayette ise

‘

Bizi doru yola ulatr ’39ü
denilir. Burada

yol (srat), belirlilik taksyla zikredilmitir. Söz konusu yol, Rabbin bu-

lunduu yoldur ve bizimle birlikte yürürken o yolda bize görünür.

Çünkü o yol, nimet verilen ve gazap duyulanlarn yoludur. Sram asl,

kendisini Hakkn yolundan ayran yoldadr (sebil). Söz konusu yol,

Hakkm üzerinde bulunduu yoldur ve insan kendisini görmekten (di-

er) yollar perdelemitir. Hakk ancak mutlular görebilir. O’nu görme-

dii halde sadece kendisine inanp ‘sanki görür gibi’ olsa bile, böyle bir

insan mutludur. Bilindii gibi, her canlnn tasarrufu, iyi ya da kötü di-

ye deerlendirilebilir. Bu deerlendirme, hallerin ve isimlerin hükümle-

rinin kendilerini belirledii yolda ortaya çkan arzî nedenlerden kay-

naklanr. Asl, kendiliinde korunmutur ve onu Aiiah’m peygamberleri

-Allah’n selam onlarn üzerine olsun- ve O’nun seçkin kullar görür.
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VASIL

‘Her Nerede iseniz Allah Sizinle Beraberdir
5,91 Ayeti Rahman’n

Nefesindendir -ki onunla Allah kullarnn skntsn açar-

Allah bu ayetle baz kalplerin çektii daralmay ortadan kaldrr.

Söz konusu kalplerde Allah’n tikelleri bilmedii (inanc) yerlemiti.

Gerçi bu düünceyi ileri sürenlerin amac tenzihtir, fakat onlar, içtihat

edip de hataya düen kimselerdendir. Bunu içtihada dayal olarak söy-

lerse, kendisinin bir sevab vardr. Çünkü gerçek, kendiliinde bulun-

duu durumdan deimez ve müçtehidin hükmü -ister doru ister yan-

l olsun- kendisine etki etmez. çtihadn deimesiyle gerçek kendili-

inde deimediine göre, hüküm kendisine aittir. Binaenaleyh ahirctte

O’ndan ancak iyilik gelecektir. Çünkü O, kendisinde kötülüün bu-

lunmad srf iyiliktir. Öyleyse müçtehitlerin deitirdikleri ey, sadece

kendiliklerinden deitirdikleridir. Çünkü ‘Allah bir kavim içindekini de-

itirmedikçe onlar deitirmez Onlarn nefislerinin deitirdii ey,

(gerçekte) Allah’n onlar deitirmesidir. Çünkü onlar, Allah’n kendi-

lerine verdiinin dna çkmamlardr. Çünkü Allah insan ancak ken-

disine verdii eyle yükümlü tutar. Bu esnada ona verdii ey se, ba-

kalama diye isimlendirilen eydir. Binaenaleyh Allah, süresi dolana ka-

dar bakalama hallerinde kendileriyle beraberdir. Süre dolunca, bu kez

Allah’tan onlar adna beklemedikleri bir ey ortaya çkar. Beklemedikle-

ri ise, iin kendiliinde bulunduu durumu müahede etmektir. Böyle-

ce Allah kendisinden onlar adna ortaya çkan eyle, onlarn skntlarn

açar. yi’den ise sadece iyi çkar. Tövbe etmeden ölen insan için tehdi-

din yerine getirileceini iddia eden Mutezile’den birisi bu inanca sahip

iken ölmü, ölümden sonra gerçei bulunduu halde müahede etmi.

Kendisini rüyada gören biri ‘Allah sana ne yapt?’ diye sorunca öyle

demitir: ‘in bizim zannettiimizden daha kolay olduunu gördük.’

Sonra kendisine merhamet edildiini, kendi gibi olanlarda uygulanaca-

na inand tehdidin uygulanmadn söylemitir. Kyamet günü Al-

lah, yaptklar günahlar ve iledikleri suçlar kullarna onlar knamak ve

suçlarn ortaya koymak amacyla bildirmez. Aksine bu, kendisini hak

etmeyenlere bile ulaacak ölçüde engin olan rahmetinin geniliini bil-
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dirmc amac tar. Rahmete ulamak ise
c
günah’ diye isimlendirilen dav-

ranlarn efaat etmesiyle gerçekleir. Çünkü onlarm faili ‘fiil’ olmalar

bakmndan varlklarnn sebebidir ve onlar bilfiil var etmitir. Söz ko-

nusu fiiller, kendilerini ileyen adna günahtr, fakat Rablerlni tespih

eden, O’na itaat eden yaplardr. Bu nedenle varlklarn ortaya çkartan

sebep için balanma dilerler. Allah da onlarn duasna ve sahiplerinin

balanma dileklerine olumlu karlk verir. Çünkü söz konusu fiiller,

günah veya itaat olup olmadklar hakknda bir bilgiye sahip deillerdir,

bununla yükümlü de deillerdir zaten. Öte yandan söz konusu fiiller o

kii adna da yaratlmamtr. Bu nedenle Allah onlarn sahipleri adna

yaptklar duay ve balanma dilediini kabul eder, günahkar sonunda

her eyi kapsayan rahmete mazhar olur. Âlemdeki herkes, eriatta ‘itaat’

veya ‘günah’ diye nitelenen bir amelin suretinin yapcsdr ki, (fiillerin

kendisine göre) ne günah ve ne itaat diye bir ey vardr. Fiil meydana

geldiinde, onun (ayakta kalmasn salayan) yegane gdas, Allah’n

övgüsünü tespih etmekten ibarettir. Burada, yani bu mertebede itaat ve

günah amelleri eidenir. Çünkü fiillerin günah veya itaat olmas, kendi-

leri deildir. Günah veya itaat olmak, Allah’n fiiller hakkndaki hük-

müdür ve onlarn duas Allah nezdinde kabul edilmitir. Çünkü onlar

da kendilerine inayet edilen, Allah’a hürmet ve kendisine yakmas yö-

nüyle O’na sena duygusu üzerinde yaratlm eyler arasndadr. Bulun-

duumuz her yerde Allah bizimle beraber olmasayd, bu fiillerin varlk-

lar ortaya çkmayacakt. Çünkü bu fiilleri bizim vesilemizle veya vas-

tamzla -(Mutezile veya Eari) herkesin düüncesinin verisine göre bir

deerlendirme deiir- bizde yaratan Allah’tr. Öyleyse istediini söyle-

yebilirsin! Nefes-i Rahman hakknda bu kadar açklama yeterlidir. Bu

iin ehli olanlarn dnda, bizim kadar bu konuda söz söyleyeni ve ko-

nuyu açklayan görmedik. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.'19'



Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU BÖLÜM
Sr

Sr mertebeleri tespittir, bir düün!

O Bir’in sabitliine delildir

Ferd (teklik) ile dta varlmz mümkün oldu

ster gaipte (ilahi bilgi) ister ahitte (dta)

Hakikate iaret belirsizlik

O vecd sahibinin faniliine delil

Hal onu talep eder

Zati olmayacak ekilde andadr istenilen

Mütehasss bilginde bilgi nitelii olursa

Onun hükmü yitiren gibi olur

Bilmelisin ki, (sûfi) taifesine göre sr, üç mertebede ele alnr; Bil-

ginin srr, halin srr ve hakikatin srr. Bilginin srr, dier isimleri de-

il, ‘Allah’ ismini bilenlerin hakikatidir. Allah ismini bilmenin srr,

kendisine aidiyeti yönünden bir hakikatin hükmüyle ztlar birletirmek-

tir. Ayn ey, kendisine nispet edilen zdd bulunan her ey için geçerli-

dir. Bu sr, ancak içinde onu bulann ve kendisiyle nitelenenin anlayabi-

lecei bir srdr. Böylelikle kendisi hakknda verdii bir hükmün (gerei

olan durumun) zddyla kendisi hakknda hüküm verir. kinci hükmü

Bu ksmdan sonra metnin Arapça orijinalindeki ksm balklar devam etme-

mektedir. Bu yüzden bu ciltten itibaren sifîrlcrde sadece bölüm balklar takip

edilecektir.



IÇ4 Fütûhât- Mekkiyye 9

de, zddnn hükmüyle -yoksa baka bir nispet veya izafet yönünden

deil- verir. Bu nedenle Allah (ztlara göre hüküm vermeyi) bilgini srr

yapmtr. Çünkü bilgi, delilden meydana gelen bütün bilgilerdir. Çün-

kü bilgi (anlamndaki ilm), alamet kelimesinden türetilmitir. Bu ne-

denle eyay bilmek Allah’a izafe edilmitir. Çünkü Allah kendisini bil-

mi, böylelikle de âlemi bilmitir. Öyleyse Allah, âlemin varlna delil

ve alamettir. Ayn ekilde âlem de, kendisini bilirken Allah’a alamettir.

Bu durum Hz. Peygamberin ‘Kendini bilen rabbini bilir’ hadisinde dile

getirildi. Böylelikle Peygamber, senin O’na bir delilin olduunu belirt-

mitir ve bu sayede O’nu bilirsin. Ayn ekilde O’nun zat, O’nun senin

hakkmdaki delilidir. Binaenaleyh Allah seni bilmi ve bu sayede seni ya-

ratmtr. Bu, sadece Allah’ bilenlerin anlayabilecei bilginin gizli srr-

dr. Hak kulun gözü, kula ve bilgisi olunca, Hakk O’nunla bilirsin,

Hakla kendisine delil ve alamet yaparsn. te bu da, hal srrdr. Hz. sa

topraktan ina ettii surete bu srdan üflemi, o da ku olmutu. Hz.

brahim'in kulan çarmas bu bilgi srryla gerçeklemi, onlar da ‘ko-

arak’ gelmilerdi. Çünkü ‘benim iznimle
5394 sözünde amil olan ey, ‘üfler

5

sözüdür. Öyleyse o, hal srrdr. Kelimede amil
‘

o\ur’
m saylrsa, bu, bil-

ginin srrdr. Bunu ancak sahibi bilebilir ki o da sa’dr. Bilgi srr hal

srrndan yetkindir. Çünkü bilgi srr Allah’a aittir ve brahim’de ortaya

çkan oydu. Çünkü brahim, kular çarmaya bir ey eklememi, (söz

gelii) ‘üfleme’ zikretmemiti. Öyleyse onun sözü ‘Bir eyi irade ettii-

mizde ona sözümüz ol olur, o da olur’
396

idi. Hal srr ise ancak yaratklarn

niteliklerinden olabilir. Öyleyse bilgi srr daha tam ve hükmü daha

yaygndr. Binaenaleyh hal, bilginin bildiklerinden birisi ve onun kap-

sam altnda bulunanlardandr. Hal bilgiden daha üstün olsayd, Hak
peygamberine daha eksik olan istemeyi emretmi, ‘mükemmel’ ile nite-

lenme özelliini brakm olurdu ki, öyle bir ey imkânszdr. Öyleyse

üstünlük ancak bilgiye ait olabilir.

Hakikat srr ise, bilginin bilenin zatna ilave bir durum olmadn
bilmekten ibarettir. O, eyay zatyla -yoksa zatndan farkl veya ona ilâ-

ve bir (bilgiyle) deil- bilil*. O halde hakikat srr, hakikatin (veya zatn)

ve hükmün farkl olduunu verir. Hal srr ise kartrr ve hal srryla

konuan kimse ‘Ben Allah’m (Rne’llah)’, ‘Kendimi tenzih ederim

(Sibhanî)’, ‘ben istediimim, istediim de bendir’ der. Bilgi srr ise bi-

len ile bilgi ile bileni ayrt eder. Binaenaleyh bilginin srryla bilirsin ki.
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Hak senin duyman, görmen, elin ve ayandr. Bununla birlikte onlarn

her biri ilevini yerine getirir ve eksiktir. Sen ise O’nun ayn deilsin.

Hal srryla ise, Hak hal yönünden senin duyman -ayn zamanda bütün

güçlerin- olmusa, duyman âlemdeki tüm duyulanlara iler. Hakikat sr-

ryla ise, var olanlarn ancak Allah’a ait olduunu ve halin bir etkisinin

olmadm örenirsin. Hakikat böyle bir eyi kabul etmez. Çünkü se-

bep, kendisi var olsa bile, (varl kendine bal olmayan bir ey anla-

mnda) bir haldir, dolaysyla etkisi sabit deildir. Hakikatin öyle bir

gözü vardr ki, hal ve bilgi gözüyle onun gördükleri görülmezken

onunla hal ve bilgi gözüyle görülenler görülür. Bilginin bir gözü vardr

ki, onunla hal gözüyle görünenler görülürken hal gözü onun gördükle-

rini göremez. Öyleyse hal gözü, her zaman bilgi ve hakikat gözünün

derecesinden eksiktir. Bu nedenle de haller ‘sübut’ özellii kazanamaz.

Çünkü bilgi onlar ortadan kaldrrken hakikat ise kabul etmez. Ve bu

nedenle haller varlk ve yoklukla nitelenmezler. Öyleyse haller, yolduk

ve varlk ile nitelenmeksizin, bir varla ait niteliklerdir: Öyleyse

hal
5

(den hareket edildiinde) âlemde karklk meydana gelirken bilgiy-

le ve ayn zamanda hakikat ile söz konusu kartrma ortadan kalkar. -
te bu hal, bilgi ve hakikat srrdr. Bunlarn hükümdeki farkllklarm

örenmi oldun. te (sûfi) taifesine göre sr denilen ey budur. Binae-

naleyh âlemde herhangi bir ey sabit olup hükmü ortaya çktnda,

onun srr, manasdr. Söz konusu mana her kim için ortaya çkarsa,

onun nezdinde bu sübut ortadan kalkar. O kii, bu hal ortaya çkmaz-

dan önce, o ey hakknda böyle hüküm vermiti. Bu durum âlemde sü-
A

but özellii bulunan her ey için geçerlidir. Alemdeki bütün sebeplerin

sabidii de bu konumdadr.

Buna göre rububiyetin srr, ya merbub veya (Rab ile merbub ara-

sndaki) nispeder veya niteliklerdir. Bunlar her kimde bulunursa veya

kime nispet edilirlerse -nitelikleri böyle kabul edenlere göre-, söz konu-

su çimse c

rab’ olabilir. Söz konusu kimse (bu nitelikler olmakszn) özü

gerei bu tarzda rab deildir. te bu Sehl b. Abdullah’n ‘Rablin bir

srr vardr ki, ortaya çksayd rablik batl olurdu’ sözünün anlamdr.

Sehl’in u iadesi de bu anlama gelir: ‘Rablin bir srr vardr ki ortaya

çksayd, bilgi geçersiz olurdu. Bilginin bir srr vardr ki, ortaya çksay-

d, nebilik geçersiz olurdu. Nebiliin bir sim vardr ki, ortaya çksayd,

hükümler geçersiz olurdu. Hakkn bir srr vardr ki, ortaya çksayd, ih-
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tisas geçersiz olurdu. Nebilik ihtisas demektir. Öyleyse ihtisasn ortadan

kalkmasyla, nebilik de ortadan kalkar. Bilginin hükmü ise, kendisine

bilginin hükmünü verecek ekilde zatm bir nitelii -ki haldir- olmas

yönünden ortadan kalkar. Öyleyse bu durumda bilgi ortadan kalkar, bi-

len deil! Nebilin srr ise, Refü’d-derecâtrin (dereceleri yükselten)

ortadan kalkmasdr. Çünkü bu durumda karsnda üstün olacak kimse

yoktur. Nebilere ait olan miraçlar, bu derecelerde gerçekleir. Nebiliin

srr, gerçei bulunduu hal üzere bildirmektir. Gerçein kendiliindeki

durumu ise deimez. Deime kabul etmeyince, hüküm ortadan kal-

kar. Çünkü hüküm, seçimin varln gerektirir. Seçim ise deimeyle

çeliir. Seçim ortadan kalkarsa, hüküm de kalkar ve dolaysyla nebiliin

anlam ortadan kalkar. te nebiliin srr! Bütün bu hususlarn srlar-

nn kendisine göründüü ve Hakkn bildii ekilde onlar bilip (srrn

ortaya çkmas nedeniyle) hiçbir eyin -ona göre- anlamsz hale gelme-

dii kimse, ‘ilahi temekkün’de güçlülerin güçlüsüdür. Böyle bir insan

efendi makamnda kul, kul suretinde efendidir.

KYÜZÜNCÜ BÖLÜM
Vasi (Kavuma)

Bizi geçen o ey bir suret deildi

Bizde vasi (kavuma), o geçene ulamak

Kaçan, onu istemediimiz için kaçt

Onu arzuladmzda ise, artk sabit hale gelir

Adamlar bununla derecelendi, bir ksm

Diri, bu ksm, ölünün ta kendisi

çimizden ölü olan, ölümünü bilmez

Masum korutan, susann ta kendisi
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Bilmelisin ki, sûflerin stlahnda vasi, kaçana ulamaktr. Baka bir

ifadeyle vasi, kaçrdn nefeslerine ulamaknr. Bu durum ‘

Allah onlarn

günahlarm iyiliklere çevirir
Ji97 ayetinde belirtilir. Buradaki neden udur:

Her halin bir nefesi vardr. Bu nefes, kiinin kaçrm olduu bütün

geçmi nefesleri içerir. Baka bir ifadeyle, bu nefeslerin sahip olduu

bütün hükümleri içerir. Öyleyse (bu son) nefes, toplamn faydasna sa-

hip olduu gibi ayn zamanda bakalarndan kendisini ayrtran (bir

hükme) sahiptir. Bu durum sûflerin ‘Bir ahs sürekli olarak Allah’a

yönelse vc sonra bir an bile kendisinden yüz çevirseydi, bu anda yitirdi-

i eyler, elde ettiklerinden daha fazla olurdu’ eklindeki ifadelerinde

belirtilir. Bu, arifleri hayrete düüren bir meseledir. Vasl doru oldu-

unda, ondan sonra fasl (ayrm) meydana gelmez. Dorusu budur!

Çünkü Hakka vasl olmak, ayrlmaya imkân vermeyecei gibi bir eye

tecelli edip de sonra ondan perdelenmesi mümkün deildir. Çünkü (bir

eyi) ‘bilen’ olmas yönünden bilen, bilgisinin hükmünün aksine bir

hükme sahip olmaz. Binaenaleyh hak, vasi halinde sürekli âlemle birlik-

tedir ve bu sayede ‘ilah’ olur. Bu durum ‘Her nerede olursanz, O sizinle

beraberdir
’3911 ayetinde belirtilir. Baka bir ifadeyle varlk, yokluk ve han-

gi nitelikte olursanz olun, O sizinle beraberdir. te, gerçekte de durum

böylcdir! Allah ehlinden inayete mazhar olanlar adna gerçekleen du-

rum, bu beraberlii görecek ekilde basirederini açmas ve (bu bilgiyi)

öretmesidir. te Vasi’ diye ifade edilen ey bu, yani söz konusu ârifn

müahedesidir. Bu halde arif, kendiliindeki halinde gerçei müahede-

ye ulamtr. Dolaysyla, bilgi cehalete dönümeyecei gibi, vasi hali-

nin fasla (ayrm) dönümesi de mümkün deildir. Çünkü bu müahede,

insana gerçein kendiliindeki durumunu verir.

Kardeim! Sûflerin stlahlarna göre valsn anlam budur. Allah

bizi ve sizi vasi haline erenlerden etsin! 'Allah doruyu söyler ve doru yo-

la ulatrr.’3™
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K YÜZ BRNC BÖLÜM
Fasl (Ayrlk)

Fasl, bir anlarsan eer, umudun yitirilmesi

Brak, seni terk etsin, umulan gerçeklemi zaten!

Hem de talibi kendisini ummakszn

Fasl kemale ermenin delilidir kul için

Biz ve o zorunludur, delil bizimdir

Bilen ile bilmeyen arasnda ne kadarfark vardr

Bilmelisin ki, sûfilere göre fasl (ayrlk), sevdiinden umduun e-

yin yitirilmesidir. Bize göre ise, senin görmen ve düman olmasndan

sonra O’ndan ayrmandr. Bundan önce senin adna gerçekleen ise, bu

bölümde sözü edilen fasl deildir. Çünkü burada kast edilen fasl, vasi

halinden meydana gelendir ki, ite zevk budur. Zevkten önce ise, umut-

tan kula Hak olmas aklna gelebilir. Bu oluun imkânszlna muttali

olmas da mümkün olabilir. Bu da, burada bölüm bal saylan fasl

olabilir. Bu umuttan daha üstünü yoktur. Sonra bundan isimler, nite-

likler ve ulvisiyle ve süflisiyle bütün var olanlardaki özellikleriyle tahak-

kuk etme derecesine inebilir. Öyleyse bütün bu hususlardan kaçrdn,
bu bölümde (ele alman) fasldr. Fakat bu vasi ve fasln art, irade yo-

lundan olsa bile, muhabbet makamndan olmaktr. Muhabbet, iradenin

kendisi olsa bile, (iradede) özel bir ilgidir. Bu durum, iradenin ehvetin

özel bir ilgisi olmasna benzer. Azim de iradedeki özel bir haldir. Ayn
ey, hem (niyet), niyet ve kast için söylenebilir. Bütün bunlar, iradenin

halleridir.

Bilmelisin ki, reca ve umut, mümin olmalar yönünden müminle-

rin niteliidir. Fiili de kendisine tabidir. Umut, ariflerin deil, mümin-

lerin haUerindendir. Çünkü arifler kendi ileri hakknda bir basirete sa-

hiptir, dolaysyla onlarda umut olmaz. Ayn ey, kendi durumu hak-

knda basireti olan herkes için geçerlidir. Nitekim Allah ‘onlar ölüme,

hayata ve dirilmeye malik deillerdir

’

4M
buyurur. Kabirdeki kafirler de

ümitsizdir.
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Arifler için gerçekleen fasl, umut edilenin üzerinde bir ey deil,

hakikaderi ayrtran özellii tahkiktir. Böyle bir hal, ilerdeki hikmetin

diziliini ve tertibini bilenlerde gerçekleebilir. Öyle biri, her ie hakkn

verirken her eyi bakasyla ortak olduu özellikten ayran özellii de

bilir. Bu balamda ilahi isimlere gelirsek, onlar, çokluklar yönüyle bir

zat gösterirler. Bu nedenle ilahi isimler, çokluu kabul ettikleri için, bir

fasla (ayrm) muhtaçtr. Bu ayrm, ya anlamlarnn mensup olduu

isimlendirilenin zatnda ya da eserlerinin ortaya çkt eyde (âlem)

olabilir. Böylelikle ilahi isimlerde çokluk, etki edenden (müessir) dolay

deil, etkiye konu olan nedeniyle meydana gelir. Bu durumda eserler ve

etkiler, tek bir hakikate ait nispetleri (nitelikler) çoaltr. Öyleyse (ilahi

isimlerdeki) ayrm, isimlerde veya isimlendirilende ve etkiye konu olan-

da deil, bizzat eserlerde söz konusudur. te ariflere göre fasln gerçek

anlam budur .

1

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr .’401

KYÜZKNC BÖLÜM
Edep Hali

eriat edebi, yerine getirdiin ibadet:

Yaparsan, ‘edepliler’ arasnda yazlr adn

Gücünü harcar da ibadeti (görmekten) Jani’ olursan

Hâdimlerdensin, o zaman

Her isteyene hakkn verirsen bir de

Gerçek hakkn ama; katlrsn eminlere

Temiz eriatn hükmünü yerine getirirsin

Bütün geçmi bilginler bunu söylemi durmu

Bilmelisin ki, edep, üç ksma ayrlr: eriat edebi, hükmü yerli ye-

rinin dna çkartmamaktr. Bu yer, cevher veya araz veya zaman veya
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mekân veya konum veya göreli veya hal veya nicelik veya etkin veya

edilgende olabilir. eriat edebinin ortaya çkt yerler bunlarla snrl-

dr. Bu balamda kendi bana varln sürdüren zadarda eriat edebi-

nin yerine getirilmesi, bulunduklar hale göre gerçekleir. Bunlar, ma-

den, bitki, canl, insan, genilik, ondan bakalamaya konu olan ve ol-

mayan, olu ve bozulua tabi olan olmayan bir ey olabilir. Bu edebe

uyan insan, bütün bu konularda eriatn hükmünü bilir ve ilgili yere

göre onu uygular. Arazlar hakknda eriat edebi ise, farz, vacip,

mendup, mekruh ve mubahlk eklinde yükümlünün fiilleriyle ilgili k-

smlardr. Zamanla ilgili eriat edebi, vakitlerle irtibad ibadederin va-

kitleriyle ilgili hususlardr. Her vaktin yükümlünün davranla ilgili bir

hükmü vardr. Bir ksmnn vakti geni iken bir ksmnn vakti dardr.

Mekânla ilgili adap ise, ibadet mekânlaryla ilgili (adaptr). Söz gelii

‘

Allah’n isminin kendilerinde zikredilmesine izin verilen Allah’n evler i

,4U2
ni

örnek olarak verebiliriz. Konumla ilgili adaba gelirsek, bunlar, bir eyin

adnn baka bir adla deitirilmemesidir. Çünkü ismin deimesi ne-

deniyle, hakkndaki hüküm de deiir. Bu durumda ise daha önce helal

olan bir ey haram veya haram olan bir ey helal hale gelebilir. Hz.

Peygamber öyle buyurmutur: c
Bir zaman gelecek ki, baz insanlar or-

taya çkacak ve içkiyi (hamr) baka bir adla isimlendireceklerdir.’ Bunun

amac, isim deiikliiyle (sarholuk veren) içkiyi helal hale getirmektir.

Nitekim (mam) Malik’e deniz domuzunun (su aygr) hükmü sorul-

mu, ‘haramdr’ demi. Bunun üzerine ‘Deniz domuzu, deniz balkla-

rndan birisidir’ dediklerinde ise, öyle demitir;
c
Siz onu domuz diye

isimlendirdiniz, isimlendirme nedeniyle de domuz hakkndaki haramlk

hüküm ona da sirayet etti.’ Nitekim baz insanlar hamr, nebiz veya

rebe veya teziz diye isimlendirip isim deitirerek onu helal yapmak is-

temilerdir.

Göreliyle (izafet) ilgili edep, Hzr’n ‘Onu aypl hale getirmek iste-

dim sözünde belirtilmitir. Baka bir yerde Allah, ‘o ikisini deitirmek

istedik
’404 buyurur. Deitirmenin amac, övülen ve knanan eyler ara-

sndaki ortaklktr. Allah ‘Senin Rabbin irade etti ki ...’
405

buyurur. Bunun

amac, söz konusu ortaklkta övülen ksm saflatrmaktr. Böylelikle bir

ey nispî olarak knanma kazanrken baka bir yöne göre ise övgü özel-

lii kazanr. ey ayn ey; fakat hüküm nispî olarak deimitir. Hallerle

ilgili edep ise, itaat veya günah hakknda yolculuun durumu gibi hu-
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suslardr. Böyle durumlarda hüküm, hale göre deiir. Yolculuk hali de

Ramazan orucunda veya orucu bozmada yerleik olmann hali gibidir.

Ayrca mest üzerine meshin saysnn belirlenmesi veya belirlenmemesi

bu konuyla ilgilidir.

eriatn saylardaki edebi, söz gelii, temizlik fiillerinin says ve öl-

çüleriyle ilgilidir. Bu balamda zekatn ölçüsü, namazlar, -eriatn ko-

nuyla ilgili hükmüne göre- bunlara eklenmeyen veya eksiltilmeyen mik-

tarlar, eriatn sayyla ilgili edebine girer. Bir kova veya birkaç kova gi-

bi, gusul veya abdest alman su miktar da onunla ilgilidir. Saydaki edep

budur.

eriatn etkindeki edebi, katil, gaspeden ya da herhangi bir fiilin

izafe edildii herkesle ilgilidir. Etkilenendeki edebi ise öyledir: Söz ge-

lii ksas gerei öldürülen insann öldürülüü ksasa uygun mudur, yok-

sa baka bir eyle mi ilgilidir? Ya da gasp edilen, gasp gerçekletiren el-

den baka bir kimsede bulunup bulunmadn aratrr. eriat edebinin

taksimi budur.

Hizmet edebi ise, daha üsttekinden aadakine doru veya aa-
dakinden daha üsttekine dorudur. Bu balamda daha üsttekinden aa-

dakine yönelik hizmet, ona yararl olan ileri gerçekletirmek, onlar

gözetmek, bu konuda gaflete düülen hususlara dikkat çekmek, bilin-

meyenleri tantmak; vakitlerini, mekânlarn ve hallerim belirlemek, be-

lirtilerini ortaya koyarak belirsiz noktalarn açklamak, sorunlarn izah

etmektir. Bu durumda üstte bulunann durumu, örenci karsnda ho-

ca veya cahil karsndaki bilgin, halk karsndaki hükümdar gibidir.

Astn üste hizmeti, onun emirlerine ve yasaklama uymak, belirledii

snrlarda ve kurallarda durmak, sevdii ilere komak, iarederini gö-

zetlemek ve amaçlarna uymaktr. Hizmet edebinin taksimi de budur.

Hakkn edebi bölümüne gelirsek, bu edep, hak edene hak ettii e-

yi, -o ey hak ettii için deil- ihsan olarak vermektir. Allah
cHer eye

yaratln verdiinde5406 bana da yaratlm verdi. Ben O’na kendisi ol-

mas bakmndan hak ettii eyi verdiimde ve sen kendisine ait olman

nedeniyle hak ettii eyi O’na verdiinde, hiç kukusuz, ‘her eye yarat-

ln verme’ hususunda Hakkn edebini yerine getirmisin demektir.

Hakkn edebi, budur. Hakikat adab ksmna gelirsek, bunun hali,

Hakk eyada eyann ayn olarak -onlar olarak deil- görmektir. Sonra
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görülen eksiklik vc fazlalk hakknda eyann istidatlarnn gereiyle hü-

küm verirsin. Böylece brnu -ister kemal ister eksiklik ister (gayeye ve

mizaca) uygun olsun ister olmasn- hiçbir eyi istisna etmeden bunlar

eyann istidatlarna nispet eder. Hakka deil. Çünkü hakikat hali söy-

lediimizi gerektirir. Bütün makamlardaki haln zikrettiimiz ekilde

olursa, hiç kukusuz ki, edebi yerine getirmi, bütün iyilii iki elinle

toplam, ellerini iyilikle doldurmusun demektir. Bir yaratlmn gü-

cünün son noktas da budur. ‘Allah dilediini doru yola ulatrr5407
Hal-

ler üzerinde konumak, geni açklamay kaldrmaz, maksad anlatmak

için dikkat çekmek yctcrlidir. Sözü nc kadar açklamak istersen, o kadar

bozarsn. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.™*

K YÜZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Riyazet Hali

nsan nefsinin ahlakn süslerse

Onlar doasnn ve arzularnn (etkisinden) kurtarrsa

mkanszdr böyle bir i, bizce

Onu riyazet eden baka türlü yapar bunu

Bilgi sahibiysen, ahlakn kullanm yerleri

Bozuk iken bile, eriat ile belirlenmitir

Bilmelisin ki, sûflere göre riyazet, hallerden birisidir ve iki ksma

ayrlr: edep riyazeti ve talep riyazeti. Sûflere göre edep riyazeti, nefsin

doasndan çkmak demek iken talep riyazeti ise, amacn ve gayenin

doruluu demektir. Bize göre ise riyazet, ahlak süslemek ve güzelle-

tirmektir (tehzîbü’l-ahlak). Çünkü nefsin doasnn dna çkmak do-

ru deildir. Böyle bir ey doru olmaynca, Allah doalar için kullanm

yerleri belirlemitir. Nefisler o yerlerde durduklarnda, hamt ve ükre-

derler, böylelikle kendi doalarnn dna çkmam olurlar. Öyleyse
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doann riyazeti (ya da doay terbiye), yaratcsnn belirledii yerde

onu snrlamak ve kullanmaktr. Çünkü mizac olan bir ey, mizacndan

bakas deildir. Bir ey doasnn dna çksayd, artk o olmazd. Bu

nedenle ‘talep riyazeti, amacn doru olmasdr5 denilmitir. Çünkü bir

ey adna bir durum irade edilmi olabilir. Onu irade eden ise, onu ya-

ratan olabilir. Yaratc, onu o ey adna belirlemi, kendisine büdirmi,

söz konusu ölçüyü kendisinden talep etmi olabilir. Öyleyse o ey ken-

disi adna (yaratc tarafndan) belirlenen bu ite tasarruf ederse, riyazet

sahibi olur. Çünkü söz konusu varlk kendisinden istenilen eyin zdd

bir ite tasarrufta bulunsayd, o iteki tasarrufu da doas gerei olacak-

t. Öyleyse verilen örnekte (doann) güzelletirilmesi, snrsz ve kayt-

sz bir kullanmdan (onun adna belirlenmi) snrl kullanma onu yön-

lendirmektir. Edep riyazetini (nefsin doasndan çkmak eklinde) ta-

nmlayan, bunu ‘doann kaytsz anlamda tasarrufundan çkmak5

anla-

mnda söylemi olabilir. Bu durumda riyazet sonucunda doann tasar-

rufu snrlanr. Böyle bir insan kendi neftini yaratcsnn kendisi için

belirledii alana tasarrufa yönlendirir. Daha önce babo hareket eden

doa, artk snrlanma altna girer. Bizim söylediimiz de budur. Bun-

dan baka bir anlam kastetmi ise, dorusu bizim söylediimiz olabilir.

Çünkü riyazet, nefti zelil yapmak ve kullua katmaktr. Bu nedenle yer-

yüzü, zelûl (hor) ve arz diye isimlendirildi.

Bize göre riyazet, nefti bir ‘arza’ya, yani iyinin ve kötünün kendisi-

ni çinedii bir topraa dönütürmek demektir. Toprak, üzerinde gezi-

nenleri ayrt etmez. Aksine iyiyi (birr). Efendisinin memnun olduu

hallere sahip olmas nedeniyle, severek tarken günahkar Allah’n ken-

disine yüklemesi nedeniyle tar. Çünkü Allah, nimetlerine nankörlük

edip onlar yok sayarken ve sahiplerini unuturken bile, kendisini

rzklandrr. yice düünürsen, raz olunan ey, gerçekte riyazete döner.

Çünkü nefs, özü gerei iyiliin fazlasn ister, çünkü asl böyledir. Nite-

kim Allah, mümkünlerin (var olmasn) talep etmitir, onlar ise, son-

suzdur ve sonsuzdan daha fazlas yoktur. Sonsuz olanlar ise, varla bir

defada giremez. Fakat bir sona varmakszn, az az varla girerler. Bina-

enaleyh talep ettii (mümkünlerin) çokluunu kendisine nispet ettiin

halde Hak, bu çokluun peyderpey varla girmesinden raz olmutur.

Çünkü Hak bilir ki, sonsuz olan eylerin varlkta bir defada gerçekle-

mesi mümkün deüdir. Bu nedenle de sonsuzdan varla giren bu (az)
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ksmdan raz olmutur. Öyleyse rzann konusu, ancak az ile gerçekle-

ebilir. Yaratlm ise, yaratanndan daha büyük paya sahip olamaz.

Hakkn nitelii (sonsuz mümkünlerin peyderpey varla girmesinden

raz olmak anlamnda) bu ise, ayn rza nitelii, kula daha yakr. Bina-

enaleyh Allah’n nezdinde olan ey sonsuzdur. Bu kulun talebi ise.

Hakkn nezdinde olan eydir. Hakkn nezdindekinin varla girmesi ise

-bir sona varmakszn- peyderpey gerçekleebilir. Varla giren bu mik-

tardan kul raz olur. Hâlbuki bu ksm, kulun Allah’n nezdinde bulu-

nan hakkndaki bilgisine göc, hedeflediiyle kyaslandnda azdr.

Böyle bir durumda bile kul Haktan, Hak da' kuldan razdr. Öyleyse

(Allah katnda) sonsuz nimetlerin bulunduunu bilen insan, bilgisinin

sonsuz eylere ilimesine kar ‘riyazet’ sonucu olarak, sonlu ile yetin-

mitir. Çünkü söz konusu kii bilir ki, sonsuz olan ey, varla giremez.

Öyleyse riyazetin hakikati, buna döner. Çünkü insanolu ilahi surete

göre yaratlm olduu için, kendini beenmi ve ‘izzet
5
sahibi olana ya-

saklamann yakmadm zannetmitir. Hâlbuki bizzat ‘izzetin bir ya-

saklama ve engelleme demek olduunu anlamamtr. Çünkü izzet, bir

korudur ve ‘koru
5

,
yasaklama engelleme demektir. Öyleyse insann saye-

sinde serbestlik iddia ettii sebebin kendisi onu engeller. Hak nefte

kendi izzetinin mertebesini ve iktidarnn nc kadar etkili olduunu gös-

terir. iktidar böyle etkin olsa bile, ona ancak varla girebilen eyleri

verebilir. Bunun karlnda nefsin (izzeti) krlr, sayesinde gururlan-

cü1 ey, ona zillet ve horluk ve krklk kazandrr. Bu durumda nefs,

bilgisizlii nedeniyle, horluu kabul eder ve bundan memnun kalr.

Hak ise, bilgisi nedeniyle, izzet sahibidir. Öyleyse bilgi riyazeti, riyazet-

lerin en yararlsdr. Bilgi kendisini suretten uzaklatrmaz. Fakat bata

üzerinde bulunduu suretin ve hakikatlerin mahiyetini bilmiyordu. Bil-

gi ne kadar kymetli bir eydir! Hakkn bir surette tecelli edip inkâr

edilmesi, sonra da baka bir surette tecelli edip kabul edilmesi, bilginin

erefinden kaynaklanr. Hâlbuki Hak, her iki surette de ayndr. Bu mü-

ahede mertebesi, gerçekte ancak snrl olabilir. Çünkü müahede eden

-ki o kuldur- kendi imkânyla snrldr. Öyleyse onun mutlald müa-

hede etmesi mümkün deildir vc müahede de kaçnlmazdr. Bu du-

rumda müahede edilen kul için suret ile ‘snrlanm’ olduu kadar su-

retlerden suretlere girmeyle de snrlanm olarak ortaya çkar. Bunun

nedeni, Hakkn kendisinden kaynaklanan zorunluluk sahibi olmasdr.
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Öyleyse, bizi dinlersen, hepsi snrlanmtr! nsan da bakalamayla ni-

telenmitir. Bunun nedeni, bu iin sonsuz olduu ve sonsuz bir eyin

snrllk altna giremeyeceini anlamasn salamaktr. Çünkü bir suret-

ten baka bir surete geçmesi kabul eden kimse, sonsuz suretlerde baka-

lamay veya bu bakalaamn kendilerini ap bakalarna geçemeyecei

suretleri kabul edicidir. Bu durumda ise snrllk nedeniyle snrlk

hükmünden çkar. Böylece insan, müahede ettiinin salt varlk oldu-

unu örenir. Bu durumda onun müahedesi de, müahede edilenin

mutlakl nedeniyle, mutlak müahede haline gelir. Rir suretten baka

bir surete geçmek ise, kendisine daha önce sahip olmad bir bilgi ka-

zandrr. Bu esnada
‘
Allah’n apaçk hak olduunu

'*09 örenir. Öyleyse bil-

gili kulun riyazetinin en üst mertebesi, Hakk bir surette inkâr edip

O’nu tenzih ile snrlamamaktr. Aksine snrlanma tenzihinden mutlak-

lk da dahil olmak üzere mutlak tenzih O’na aittir.

• • t* I* ••

iki yuz dördüncü bolum
!

Taha'llî (Süslenme)

Olmasayd tahalli, olamazdk O’nun mertebesinde

Bir nur üzere, haberlerinin varisleri
i

‘simlerle ablaklanmak’ bir süs bize
j

isimlendirilenin duruluu, saflatrd onu

Tayfur (Cüneyd) halifelii elde edince

Haberler kendisine getirdi onu
1

Kölesi bir yarar nedeniyle reddetmi onu

Kendisine dönmü, bu dalonur eyasndandr

Çünkü Rahman’a sormu:

Bir srayla nimetleri meydana getiren nedir? diye
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Bizi nzklandran kukusuz Allah ve açar bize bir kap

Nimetlerine ükrü ihsan eder bana

Bilmelisin ki, sûfilerin terimlerinde tahalli (süslenme), söz, fiil ve

davranlarnda sadk insanlara benzemek demektir. Bize göre bu ta-

nm, bu yolda, sürçmedir. Allah’n isimlerinden birisi de, es-Sadk’tr.

Sadklarn hallerinden birisi ise, tahalli, yani süslenmedir. Öyleyse neyle

süslendiklerini bilmek gerekir. Acaba bakalarna ait bir eyle mi süsle-

nirler? Böyleyse, onlar kendilerine ait olmayan bir eyle süslenmi ve bu

durumda ‘yalan elbisesi’ giymitirler. Ya da onlar, kendilerine ait bir

eyle süslenmilerdir ve bu durumda doru sözlüdürler. Bize göre süs-

lenme, dince belirlenmi tarzda, güç ayrtrlacak ekilde ilahi isimlerle

süslenmek demektir. Onlar, görüldüklerinde Allah'n hatrland kim-

selerdir. Belks uzaktan baktnda taht hakknda kukuya kaplnca

‘sanki odur’ demiti. lahi iktidar müahede etmi olsayd, tahtann

herhangi bir ilave olmadan o olduunu kesin olarak bilirdi. nsan bu

süslenmeyle bu makama yerleir, kendisiyle süslenme onu perdelemez,

bu süslenmenin gerçekte kendisine ait olduunu ve onu ödünç almad-n bilir, hatta bunlarn (huylarn) hepsini mülkü ve mal olarak görür,

yine de bu hal kendisini Rabbinc kulaktan ah koymaz, kendisiyle zuhur

eden ve yaratcsna ait olan niteliin tebih olarak deil, bir süslenme

olarak kendisiyle zuhur ettiini bilirse, bu hal tahallidir. Filozoflar bu

hal hakknda ‘güç ölçüsünde lah’a benzemektir’ derler. Bu söz, iyice

incelersen, söyleyenin bir cehaletidir. Çünkü gerçekte benzeme, müm-
kün deildir. Bir nitelik kimde bulunursa, ona aittir ve o kii bu niteli-

in kendisinde bulunmasna istidatldr. Öyleyse zatnn istidad nede-

niyle, onu gerektirmitir. Öyleyse kimse kimseye benzememitir. Aksi-

ne nitelik, birinde bulunduu gibi ötekinde de bulunur. nsanlar sadece

öncelik ve sonralk ile niteliin yapsnn tek olmas nedeniyle perde-

lenmitir. Böyle bir nitelii önce gelende görüp ardndan sonra gelende

kendisini gördüklerinde, öyle iddia etmilerdir: ‘Sonra gelen, bu nite-

likte önce gelene benzemitir.’ Hâlbuki o nitelii sonra gelendeki haki-

kati ile önce gelendeki hakikati hirdir. onlarn söyledii gibi olsayd,

kulluk ve rablik birbiriyle çatr ve hakikader batl olurdu. Öyleyse kul

ancak kendisine ait bir nitelikle süslendii gibi Hak da (kulun kendisine

izafe ettii) tenzih veya tebih nitelikleriyle deil, ancak kendisine ait
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bir nitelikle zuhur etmitir. Bunlarn hepsi O’na aittir. böyle olma-

sayd, Hakkn kendisini bunlarla nitelii ey onun hakknda bir yalan

olurdu. Hâlbuki Allah bundan münezzehtir. Aksine Allah kendisini ni-

telii izzet, büyüklük, ceberut, azametin sahibidir. O, benzerlii reddet-

tii gibi ayn zamanda kendisini unutma, tuzak kurma, aldatma, sevin-

me, beraberlik gibi özelliklerle de nitelemitir. Öyleyse bunlarn hepsi

Allah’n kemaline ait niteliklerdir. Allah bu niteliklerle zatnn gerektir-

dii tarzda nitelenmitir. Sen ise senin zatnn gerektirdii ekilde on-

larla nitelenmisindir.

Hakikat bir, hüküm baka

Kul abid, Rahman mabud!

Öyleyse tahalli, gerçekte benzemek demektir ve benzemek hakikat-

te imkânszdr. Bunu ancak hakikatler hakknda bilgisi olmayan kimse

söyleyebilir. Ayn ekilde ‘

Allah bize ihsanda bulunsaydH1° ayetinde ge-

çerlidir. Böylelikle insanlara Hakkn bize açklam olduu eyleri açk-

lamak bir yükümlülük oldu. Açklayabileceimiz ve ifade edebilecei-

miz hususlarda, bizden böyle söz alnd. Allah’n bizden gizlemek hak-

knda söz ald hususlar ise insanlarda gözleriz fakat iin mahiyetini

kendilerine söylemeyiz. Bu nedenle onlar tahayyül ettikleri gibi hareket

ederken biz de bildiimiz gibi hareket ederiz. Bu durumu onlara bildir-

seydik, kabul etmezlerdi. Çünkü istidatlar, kabule imkân vermez. Nite-

kim Allah
c

Onlara duyursayd, yine yüz çevirirlerdi
14 * 1 buyurur. Öyleyse

kendilerinden sakladklarmz, onlara dönük bir rahmettir. Çünkü Allah

bütün yararlar kullarna açklam, fakat onlarn bu açklamay kabul is-

tidatlar birbirinden frakl farkl olmutur. Allah’n kendisini niteledii

ve akim O’nu kendisinden tenzih ettii niteliklerini açklam olmas ise,

O’ndan baka hiçbir varln ve hakikatin bulunmadn gösterme
, A

amac tar. Alemde ortaya çkan bütün niteliklerin Hakkn mertebesin-

de ayns vardr ve her bir ey O’nunla irtibaddr. O onun rabbi ve var

edeni iken, nasl O’nunla irtibatl olmaz ki? 'Allak doruyu söyler ve do-

ru yola ulatrr

.

HU
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K YÜZ BENC BÖLÜM
Tahallî (Soyutlanma, Temizleme)

erî mertebeler olmasayd, gözükmezdi

Hakkn hakikatleri, yaratklar da O’nu görmezdi

O’ndan baka yokken, ‘tahalli’ nasl olabilir?

Varlkta ibadet ettiimizdir U'dur

O’nu snrlamaya imkân vermez bu durum

Bazen O’nu yok eder bazen var ederiz

Âlemin varlndaki bütün bu arazlar

nancmza göre, yaratandr Allah

Gözün ve bilgin varsa, O’nu gör artk

Her bir eyde, O’nu gizleyen eyde!

Bilmelisin ki, sûflere göre tahalli, yalnzl seçerek Haktan al ko-

yan her eyden yüz çevirmek demektir. Bize göre ise kazanlm varlk-

tan yüz çevirmektir. Çünkü inançta kazanlm varlk eklinde gerçek-

lemiken gerçekte Hakkn varlndan bakas yoktur. Varlk kazan-

makla nitelenmi olan ise, bulunduu hal üzere, imkân halinden ayrl-

mamtr. Öyleyse onun hükmü baki olduu kadar kendisi de sabittir.

Hak ise hem gören hem görülendir. Çünkü Allah'n kendisinden baka

bir eye yemin etmesi mümkün deildir. Çünkü yemin edilen ey, aza-

metli olandr. Öyleyse Allah kendisi olmayan bir eye yemin etmez. Bu

hususu ‘nefes
5

bahsinde zikretmitik. Allah'n üzerine yemin ettii, gö-

ren ve görülendir. Varlk kazanan O’dur, hatta varlk O’dur. öyle di-

yebilirsin: Bunu bilmeyen kimdir ki ona öretiyorsun? Ancak mevcut

bilgilendirilir? öyle deriz: ‘Sana cevap kendi inanndan verilir. Çünkü

sen, Allah’n bir eye ‘ol
5413

diyen olduuna inanrsn. Öyleyse Allah, du-

yana hitap edebilir ve emredebilir. Hitap esnasnda söz konusu eyin

senin yannda varl yoktu. Öyleyse Allah varl olmayan bir eye hi-

tap etmitir. Öyleyse kendi katnda bir ey bulunmadn öreten

O’dur ve o da örenir. O, yokluu halinde öretilebilirdir. Nitekim se-
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nin katnda da hitab duyabilmi, ‘olmay’ kabul etmitir. Onun yaratl-

kabul etmesi, Hakkn mazhar olmak demektir. te bu ‘olur*1* sözü-

nün anlamdr. Yoksa ‘varlk kazand’ demek, mazhar olma hükmünü

kazand demek deildir. Böylelikle duymay olduu gibi öretmeyi de

kabul eder ve bu ikisi arasnda bir fark yoktur.

Kukusuz ki, incelersen ve akln verirsen, dikkatini önemle bir me-

seleye çektik. Öyleyse Hak, zuhurda her eyin ayn iken zatlarnda her

eyin ayn deildir. Allah bundan münezzehtir! Aksine O O’dur, eya

eyadr! Baz mazharlar zuhurdaki etkilerini gördüklerinde, hakikatleri-

nin kazanlm varlk ile nitelenmi olduunu zannettiler. Mümkün var-

lklar içerisinde gerçek hakknda bu ekilde bilgisizlerin bulunduunu

gördüümüzde, hemcinslerimizden bilgisizlere iin gerçeini öret-

memiz gerekmitir. Bununla birlikte onlar da bizim gibi sabit olmakla

birlikte yokluk halinde kalcyz. Özellikle dc mazhar olma özellii ka-

zandmz için de, bilgisi olmayana bu kadarlk bir öretme imkânmz

olmutur. Böylelikle bilmedii eyi kendisine veririz ve o da kabul eder.

Ona örettiimiz hususlardan birisi de, mazhar olmu olmakla varlk

kazanm olamayacadr. Böylelimle kazanlm varlktan deil (çünkü

böyle bir ey yok), bu inançtan soyutlanr. Çünkü ortada (kazanlm

varhk) yok! Bu nedenle tahallinin kazanlm varlktan soyutlanmak ol-

duu fikrinden vazgeçtik.
t

Bu konuda olduu gibi müahede edilen ve zuhur edenin kim ol-

duu, bilenin kim olduu hakknda bilgisi olmayan suluk ehli ise, Hak

ile yalnz kalmak için yalnzl tercih ederler. Bunun amac, varlkta gö-

rülen çokluun kendilerini Hakk görmekten perdelemi olmasdr ve

bu nedenle yalnzla yönelirler. Bu durum, onlarn eyay suretleri ba-

kmndan brakmadklarn gösteren delillerden biridir. Çünkü böyle bir

ey yapmalar mümkün deildir. Çünkü onlar, halvetlerinde bir takm

surederi görmek zorundadrlar. Bunlar, halvete girdikleri evin duvarla-

r, kaplar, çats ve orada bulunan aletler ile örtüler, yiyecekler ve içe-

ceklerdir. Öyleyse surederden uzaklamak mümkün deildir. Öyleyse

kaçlacak ey sadece bu surederden ortaya çkan -fiiller deil- allagel-

mi sözlerdir. Çünkü halvet sahibiyle birlikte hayvanlar bulunsa, yine

halvette sayhr ve bu durum onu maksadndan uzaklatrmaz. Fakat on-

larn zararndan korkarsa bu durum deiir. Ayn ekilde duvarda bir

erilik bulunur ve yklmasndan ve üzerine dümesinden korkarsa yine
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durum farkldr. Öyleyse salk ancak insanlarn kendisiyle yaptklar ko-

numa nedeniyle halvete girmek istemitir. Hâlbuki insanlarn kendisi-

ne söyledikleri sözleri Hakkn kendilerine yerletirdii anlamyla anla-m olsayd, sahip olmad yeni bilgiler kazanrd. Bir tek rekat namaz

klsayd, yalnz kalmay yelenezdi. Çünkü bir kulun
:

ALlah kendisini

öveni duymutur’ sözünü duyup bu sözün Allah’n sözü olduunu an-

lasayd, hakikat bütün duyduklarna yaylrd. Öyleyse insanlarn bütün

sözleri, ariflere Allah hakknda bir bilgi verir. Bu nedenle Salihierin ke-

ramederinden birisi de, Allah’n kendilerine eyann konumasm du-

yurmasdr. Bu durum onlara bilgi vermeseydi, eyann konumasm
duymak Allah’n onlara dönük bir ikram olmazd. Kim Allah’tan anla-

mayla rzklanrsa, halvet ve celvet onun adna eit olur. Hatta celvet,

onun adna daha yetkin ve daha faydal olurdu. Çünkü o bütün anlarda

Allah hakknda sahip olmad bilgiler kazanmay sürdürür.

K YÜZ ALTINCI BÖLÜM
Tecelli

Gaybn hr nuru olur gözler üzerine

Srlarda olan izhar eder durur

Her ahsn kalbini Hak

Hazr bulundurur mertebelerde

in nasl akp durduunu görür

Takdirlerde hükmü müahede eder

Onun katnda ilktir ve zahirdir

Bizde ise bâtndr, sondur

Tpk namazn bizdek taksimi gibi

Hakikat be hakikat! ükret ve ko
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1

hsanyla bize nüfuz etti

Allah’ gizlilerde öven ey

Bilmelisin ki, sûfilere göre tecelli, kalbe açlan gayb nurlardr. Bu

yönüyle tecelli, çeidi derecelerde gerçekleir: Bir ksm, maddelerden

soyut marifet ve srlardan ibaret olan anlamlarn nurlardr. Bir ksm,

nurlarn nurlaryla ilgilidir, bir ksm ruhlarn nurlaryla ilgilidir ki, söz

konusu ruhlar, meleklerdir. Bir ksm rüzgarlarn nurlaryla ilgilidir. Bir

ksm doann nurlaryla ilgilidir. Bir ksm, isimlerin nurlaryla ilgilidir.

Bir ksm türeyenlerin, analarn, illederin ve farkl mertebeleriyle sebep-

lerin nurlaryla ilgilidir. Bu türlerden herhangi bir nur ufuktan doarak,

körlük, pastan, kirden, perdeden ve her türlü göz hastalndan uzak bir

göze ularsa, o göz, her bir nur ile nurun üzerine yayld her eyi ke-

feder. Böylelikle anlamlarn sahiplerini bulunduklar hal üzere görür.

Anlamlarn kendilerini gösteren lafz ve kelimeler ile irtibatn görür.

Bunlar görmek kendisine herhangi bir zan ve kartrma olmakszn

hakikatierin kendiliklerinde bulunduklar hal üzere bilgisini verir. Bu

balamda nurlarn bir ksmyla koarz, bir ksmna doru koarz, bir

ksmndan koarz, bir ksm önümüzde koar, bir ksm ardmzda bu-

lunan nurlardr. Bunlar bize uyanlarn kendileriyle kotuu nurlardr.

Bir ksm ise samzda bulunup da bizi desteldeyen nurlardr. Bir ksm
solumuzda bulunup da bizi saknan nurlardr. Bir ksm ise üzerimizde

bulunup da bize vermek üzere bize inen nurlardr. Bir ksm altnmz

da bulunup da kendilerinde tasarruf ederek sahip olduumuz nurlardr.

Bir ksm, bizim meydana getirdiimiz nurlardr. Onlar bizim derileri-

miz ile derilerimizde olan nurlar, saçlarmzdaki nurlardr ki bu iin so-

nudur.

Maddelerden soyut nurlara gelirsek, bunlar bir cisimle veya cisma-

ni veya tahayyül edilen veya suretle ilgili olmayan veya tasavvur ederek

örenmediimiz bilgilerdir. Bu tarz bilgileri, bulunduklar hal üzere fa-

kat kendi bulunduumuz hale göre biliriz. Bu ise biz kendimiz nur ha-

line gelmeden gerçeklemez. Öyleyse ben bu konumda olmadm sü-

rece, bu tarz bilgiden bir ey alglamam mümkün deildir. Bu durum
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Hz. Peygamberin ‘Allah’m! Beni nur yap’ hadisinde belirtilir. Allah ise

öyle buyurur: ‘Allah göklerin ve yerin nurudur.” 15 Gökler ve yer ancak

Allah ile aydnlanr. Nitekim ayette ‘Yeryüzü O’nun nuruyla aydnlanr5416

buyirur. Burada kast edilen maher yeridir. öyle demektedir: ‘Orada

güne yoktur ve nurun olmay karanlktr. Hâlbuki görmek zorunlu-

dur. Her nefis, bu nur vastasyla neyi yaptn ve neyi yapmadn id-

rak eder. Çünkü bu nurun kendisini ortaya çkartmas nedeniyle yapt-m önüne getirilmi olarak bulur. Bu nefisler bu nurlara sahip olma-

sayd, müahede gerçeklemezdi. Çünkü müahede, iki nurun bir araya

gelmesiyle gerçekleir. Bu nurda kimin nasibi olursa, ebedi olarak bed-

baht olabilir mi? Nur bedbahtlk âleminden deildir. Her neftin saye-

sinde yapt amelini görecei bir nuru vardr. Bütün hayrlardan

memnun kalr, herhangi bir kötülük olduunda ise, kendisiyle onm
arasnda uzun mesafeler bulunsayd diye arzular. Bu nedenle ayet ‘Allah

kullarna kar rauftur
Ml7 buyrulmuum Çünkü Allah onlar adna kendi-

siyle idrak ettikleri nurlar yaratmtr. Kukusuz onlar, nurun bedbaht-

lkla ilgisiz olduunu örenmilerdir. Öyleyse herkesin sonuçta (miza-

ca) yatkn olan eye ulamas ve amacn gerçeklemesi zorunludur. te
bu ‘mutluluk diye ifade edilen eydir. Çünkü Allah ‘her nefis

” 16
diyerek,

herhangi bir tahsis yapmadan genelletirmi, iyilik ve kötülüü zikret-

mitir. Varlk nur, yokluk karanlktr. Biz varlktayz, öyleyse varlkta-

yz. Hastalansak da, iyileiriz, çünkü asl iyiletiricidir ve o nurdur. Ayn
ekilde bütün nurlar, üzerine doduu eyi aydnlatmak üzere gelmitir.

Öyleyse sen eyay ancak kendinle ve O’nunla idrak edersin. Bu nedenle

netice ancak iki ey arasnda meydana gelebilir. Baka bir ifadeyle neti-

ce, asl ilahi iktidar ile mümkünün edilgenlii arasmda gerçeklemitir.

Bu iki hakikatten birisi eksik kalsayd, âlem diye bir ey ortaya çkmaz-

d. Kukusuz ki sana bu nurlar hakknda tümel bir ilke verdik. Sözü

uzatmak korkusuyla, bunun açklamasna dalmadk. Haller uzatmay

kaldrmaz. imdi ise nurlarn önemlilerini zikredelim. Bu balamda

kendisiyle yürüdüümüz nur, daha önce zikredilmi olan bilinenlerin

nurlardr. Söylemediklerimizin yerine bir örnek ve ikaz olarak, onlar-

dan birisini zikretmekle yetinelim.

Önümüzde bulunan nur, vaktin nurudur. Vakit, kendisiyle bulun-

duun eydir. Onun nuru da senin kendisiyle bulunduun eydir.

Onun nasl olduuna baknz! Öyleyse o senin müahede ettiin ve se-
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nin üzerinde hüküm sahibi olan ve seninle bilfiil var olan eydir. Vakit,

senin halde kendisiyle var olduun ilahi ismin ayndr. Onun gelecek

veya geçmie hükmü yoktur.

Sa yanndan olan nur ise seni teyit eden ve önündeki nurun sen-

den talep ettii eye kar sana yardmc olan nurdur. Söz konusu nur,

‘Senden yardm ederiz
3419 ayetinde Allah’tan talep ettiin eydir. Namaz

nurdur. Namaz, senin önündeki nurdur. Öyleyse bu nur, senin kendi-

sinde bulunduun vaktindir. ‘Senden yardm isteriz
*20 dediinde ise, sa

tarafndan olan nur ile sana yardm eder. Çünkü ‘sa5

güç demektir. a-

ir öyle der:

eref için sancak yükseltildiinde

Araplar onu sa eliyle tutar (kuvvede tutar

)

Solundan olan nur, koruma ve saklama nurudur. Bu nur, bilgisiz

nefislerde etkin olan saptrc üphelerden, kartrmadan ve kukular-

dan korur. Bu kukular, Allah hakkndaki inanc ve Allah’n kendisi

hakknda verdii bilgileri teorik delillerden aratranlarn aklna gelir.

Bu nur iki ksmdr: iman nuru ve delil nuru. Delil nuru iki ksma ayr-

lr: teorik-fikri nur ve nazarî-kefi nur. Böylece insan gerçei bulundu-

u hal üzere örenir. te bu soldan gelen nurun yarardr. Ardmzdan

olan nura gelirsek, bu nur, bize uyanlarn ve bizim yolumuzdan giden-

lerin önünde bulunan nurdur. Baka bir ifadeyle bu nur onlarn önünde

bizim ise ardmzda bulunur. Onlar, kendilerini taklitten çkartan bu

nur sayesinde, basiret üzere bize uyarlar. Allah Teala öyle buyurur:

‘Ben ve bana tabi olanlar, basiret üzere Allah’a çarrz.

3*21 Öyleyse pey-

gamber, önündeki nur ile basiret üzere Allah’a çarrken kendisine

uyan davetçi ise, kendisi de tpk uyduu kimse gibi davet ettii hak-

knda bir basirete sahip olsun diye, peygamberin ardnda bulunan nur

ile davet eder. Hz. Peygamber ardndaki bu nur ile önündeki gördüü

gibi arkasnda bulunan kimseleri görürdü. Bu benim be yüz doksan üç

senesinde Fas ehrinde ikindi namaznda kendisine eritiim makamdr.

Aynü’l-cebel yaknnda Mescid-i ezher’de cemaate namaz kldryor-

dum. Ardmdaki o nuru sanki önümdeki nurdan daha açk bir nur ola-

rak gördüm. Onu gördüümde, ardn etkisi (görmemek) benden

kalkmt. Bir srtm veya ensem olduunu görmüyordum. Bu görme
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esnasnda yönlerimi ayrt edemedim. Aksine ben sanki bir küre gibiy-

dim. Kendi adma gerçek olarak deil ancak var saymsal olarak bir yön

düünebiliyordum. Gerçek de benim gördüüm gibiydi. Bununla bir-

likte, bundan önce eyay kblemdeki bir duvarn yüzeyinde görmü-

tüm. O, bu kefm kendisine benzemedii bir keiftir.

Üzerim(iz)den olan nur, kendisini önceleyen bir rivayet veya onu

veren bir düünce yok iken, ilahi ve kutsi bir nurun garip bir bilgiyle

bize inmesidir. Bu nur, Allah’ bilmek hakknda imandan yoksun akln

delillerinin reddettii hükmü verir. Akln nurani iman var ise, iki du-

rumu bir araya getiren teville kendisini kabul eder.

Altmzdan olan nur, hükmümüz ve tasarrufumuz altndaki nur-

dur. Ona snrnda duracamz ve tasarruf edebileceimiz ilahi bir emir

elik etmez.

Kendileriyle yürüdüümüz nurlara gelirsek, bunlar, ‘Her nerede

iseniz sizinle beraberdir
3422

ayetinde belirtildii üzere Ilak yönünden be-

raberlik nurlardr. ‘Hak yönünden’ dedik, çünkü bu beraberlik, Al-

lah’n yaratklarndan herhangi birini darda brakmaz. el-Hafz ve el-

Muhit ismi bu nurlara aittir. Çünkü Allah’m.baz kullaryla özel bera-

berlii vardr. Buna örnek olarak ‘Ben sizinle beraberim, duyarn görü-

rümH23 ayetinde belirtildii üzere Harun ve Musa ile beraberliini vere-

biliriz. Bu, korkmasnlar diye kendilerine dönük bir müjde idi. Çünkü

onlar öyle demiti: ‘Biz bize zulmetmezsinden veya taknlk yapmasndan

korkuyoruz.™ Yani Hak öne geçer ve kantla ortadan kaldrr, çünkü

mülk ve otorite, O’na aittir. Allah ise korktuklarndan onlar emin kld.

Buradan Hz. Peygamberim dier peygamberlere ve onlarn mertebele-

rine kar üstünlüü örenilir. Çünkü Allah, Ebu Bekir es-Sddîk kendi-

si ve peygamber hakknda korkarken, onun durumunu bize bildirmitir.

Maarada Hz. Peygamber, arkadan teskin etmi ve güven vermiti.

Bu, Allah’n onlar korumasyd: ‘

Üzülme ,
Allah bizimle beraberdir *a

Peygamber, bu bildirimde Musa ve Harun ile beraberliinde Hakkn

yerini almt ve onun yerini almt. te ilahi inayet böyledir. te bu,

kendisiyle yürüdüü nur idi ve onunla birlikte sürekli yürürdü. Dolay-

syla Hak da sürekli olarak kendisine yardmc, koruyucu olarak -

baarsz deil- elik eder. Bu nedenle Allah bize peygamberin diliyle

öyle bildirmitir: Farzlarla deil, nafile ibadetlerle kendisine yaklat-
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mzda, Hak bizi sever. Bu durumda ise bizim duymamz, kendisiyle

gördüümüz gözümüz, kendisiyle yürüdüümüz ayamz olur. Dier

güçlerimizi ve organlarmz da zikretmitir. Nafile ibadederin bize

Haktan kazandrd ey bu iken, farz ibadederin kazandrd hakknda

ne dersin? Zorunlu kulluk ile gönüllü kulluk arasnda ne kadar da fark 1

vardr? Gönüllü kullukta Hakkn kuluna hitabndaki baz hadislerde, \

Hak üe kul arasnda ortaklk gerçeklemitir. Örnek olarak (Hakkn
j

sevdii kullarna) özlem duymak, ackmak, susuzluk, hastalk ve benzeri
j

fiilleri verebiliriz. Zorunlu kullukta ise bir ortaklk gerçeklemez. Öy- i

leyse bu kulluk kula özgüdür. Kim bu makama yerletirilirse, (onun

adna) bu makamn üzerinde bir makam yoktur. Allah Ebu Yezid’e öy-

le der: ‘Bana ait olmayan bir ey ile bana yakla: zillet ve muhtaçlk.’

Öyleyse burada yaknlk, bu makamdan uzakln ta kendisidir. Anla!

Kendisinden kotuumuz nur ise, hakikat nurudur. Onu bilip bil-

memek birdir. nsan bu nur vastasyla onu kef eder ve bu nurdan ko-

tuunu kef eder. Sonra kendisine doru kotuu nuru görür. O ise,

eriattr. Bu makam sahibi, masum, korunmu, kendisine inayet edil-

mi, bilgisizliin kendisinde bulunmayaca bilgiyle nitelendii için de

cahil olmayacak alimdir. Çünkü baz kullar vardr ki onlar eriat nurun-

dan hakikat nuruna doru koarlar. Böylelcri adna korkulur. Hakikat

nurundan birisini kef etmekten eriat nuruna koan bu insanlar ise,

böyle bir ilahi tuzaktan güvendedirler. Öyleyse onlara ileri hakknda

basirete sahiptir. Dierleri ise (eriattan hakikate koanlar), büyük bir

tehlike üzerindedirler: kurtulmalar da mümkündür, baarsz olmalar

da! Bunu bilmelisin!

Türeyenlerin nurlar, onlarn Allah hakknda özü gerei sahih bilgi

olarak verdikleri nurlardr. Bu nurlar ile Hak ile iliki ve onun maden-

ler, hayvan ve bitkiler arasndaki sureti örenilir. Onlar ise bunu bil-

mez. nsann bu snflardan üstün olmasnn yegane nedeni bu kefidir.

Öyleyse türeyenler bu makamda ‘Her nerede olursanz O sizinle beraber-

dir**
26

denilenler gibidir. nsan ise bu makamda ‘Üzülme, Allah bizimle

beraberdirM27 ayetinde denildii gibidir. Ya da ‘Ben sizinle beraberim, du-

yarm ve görürüm’428 ayetinde belirtildii gibidir. Çünkü insan her eyin

bir suretidir. Onu bu nur ile bilen ve kef eden kimse, ihtisas elinden

birisi olur. O, eyay Hakka ait surede var olmu hakikader olarak gö-

rür. Rivayetine güvendiim birisi bu konuda bana öyle büdirmitir:
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Dmak’ta bir ahs bu makama sahipti. Onun ba sürekli dizlerinin

arasndayd. Eyaya bakmak için ban kaldrdnda öyle derdi: ‘Onu

tutun, onu tutun.’ nsanlar ne söylediini anlamazlar ve kendisini de-

lirmekle suçlarlard. Ben ise Allah’a hamd olsun bu makam tattm.

simlerin nurlar, isimlendirilenleri Hak ve halk (mertebelerinde)

ortaya çkan eylerdir. Bunlar, ilahi mertebede zat, nitelikler ve fiillerle

ilgilidir. Bir ksm mümkünlerin cinsleri, ahslaryla ilgiliyken, bir ks-

m, Hakkn ortaya koyduu ve peygamberlerinin bildirdii -yoksa te-

rimletirilen isimler deil- isimlerdir. Bu nurlar, -terimsel anlamlaryla

deil- Allah'n verdii anlamla ilahi isimleri örendiinde Âdem’e ait

olan nurlardr. (Dier varlklara kar) Üstünlük ve ayrcalk da bu ko-

nuda gerçekleir, çünkü Allah’n kendileriyle melekleri ve bütün âlemi

var ettii isimleri olduu gibi kendileriyle ilah mertebenin hakikatleri-

nin toplaycsn (insan) var ettii isimleri de vardr. Hakikaderin topla-

ycs, insan kamikdr. Bu durum Âdem hakknda ayet ile sabit iken

bakalar hakknda gizlenmitir. Allah Âdem’in ve bu makamn üstün-

lüünden söz ederken, melekleri için isimlendirilenleri, yani onlarn

varlklarn getirterek
‘Doru sözlüyseniz, unlarm isimlerini bildirin ba-

na
5429

demitir. Yani kendilerinden çktklar ilahi isimleri bana bildirin!

Melekler ‘zevk’ yoluyla -çünkü büyüklerin bilgileri zevk yoluyla elde

edilir, çünkü o ilahi tecelliden kaynaklanr- onlar bilememilerdir. Bu-

nun üzerine Allah ‘Âdem! Onlara unlarm isimlerini bildir
M0 demidr.

Baka bir ifadeyle, kendilerini var eden ve var oluta dayandklar ilahi

isimleri bildir, yoksa âlemdeki terimsel ve vazl anlamlarn deil! Çün-

kü bu anlamn bilgisinin az bir yarar vardr ve kast edilenin o olmad-

m örendiimizde onu zikretmekten vazgeçtik. Çünkü biz sadece

gerçekleen hakknda konuur ve onu aktarrz, yoksa aklen mümkün

olan deil. te bu, verdikleri haberlerde keif ehli ile -ki onlar basiretli

kimselerdir- teorik akl sahipleri arasndaki farktr. Yarar, gerçekleen-

dedir, aklen mümkün olanda deildir. Çünkü o (hem) bilgidir ve

(hem) bilgi deildir. Gerçekleen ise kesin olarak bilgidir.

Doa nurlar, sahibinin doann heba’da ve genel surette ortaya ç-

kartt suretleri örenmesini salayan nurlardr. Genel suret, tüm ci-

simdir. Bu nurlar tam olarak meydana geldiinde, sahiplerinin bilgisi

sonsuz olana iliir. Böyle bir durum, bize göre, nadir gerçekleen, fakat

bizim dmzdakilere göre gerçeklemesi aklen mümkün deildir. Hat-
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ta Allah hakknda bile böyle bir hususun gerçekleip gerçeklemeyecei

hakknda görü ayrlna dümülerdir. Kendisi adna bu nurlarn tam

olarak gerçekletii kimse görmediimiz gibi böyle bir ey duymadk ve

bizim admza da böyle bir ey gerçeklememitir. Bir insan böyle bir

iddiada bulunduunda ise, bu iddia kant olmayan bir iddiadr. Ancak

yine de gerçeklqme imkân vardr. Doa nurlar Hakkn dndaki her

eye içkindir. Bunlar, Allah’n kendileriyle ilahi isimlerin skntsn gi-

derdii Rahman’n nefesidir. Allah bu nurlar feleklere, rükünlere ve

(bunlardan) doan sonsuz saydaki ahslara yerletirmitir.

Rüzgarlarn nurlar, unsur kaynakl nurlardr. Bu nurlarn güçlü

zuhurlar, kendilerini gizlemi, gözler kendilerini idrak edememitir.

Gözler bu nurlar ancak berzah mertebesinde görebilir. Bununla birlikte

Allah, Kurtuba ehrinde bir gün bize onlar duyu âleminde görmeyi na-

sip etmitir. Bu, ilahi bir tahsisti ve Hz. Muhammed’e varis olmaktan

kaynaklanmt. Rüzgar nurlarnn bütün Âdemoullar üzerinde güçlü

etkisi ve otoritesi vardr. Etkileri olmayan kimseler sadece Allah ehlidir,

çünkü bu nurlar, yldzlarn klarnn güneinna dahil olmas gibi,

onlarn nurlarna girer. Bunun nedeni göznn zayfldr. Sradan

insanlar arasndan Allah’n dilediklerini bu nurlar kaplarsa, onlar ancak

karanlk bir nur gibi kaplar. Allah ehlini kapladmda ise, nur yapsn-

dayken onlar kaplarlar.

Ruhlarn nurlarma gelirsek, içimizden baz kimseler onlar akl nur-

lar, baz kimseler ise elçilerin nurlar saymtr. Bu nurlarn âlemde oto-

rite, güç ve etkileri vardr ve karlarna hiçbir ey duramaz. u var ki

bu nurlarn bir takm snrlan vardr. O snrda durur ve snrlarm, aa-

mazlar. Kul bu nurlar müahede ettiinde, bu nurlar vastasyla ehlin-

den bakasndan saknlm bilgileri ortaya çkartr. Bu nurlar, tenzihi ve

kutsi nurlardr. Yaratmada vasta olan haktan Sidre-i münteha’ya iner-

ler. Inlar ise âriflerin, yani tam müahede sahibi olanlarn kalplerine

doar. Öyleyse onlarn kalpleri, bu nurlarm nlarnn dütüü yerler-

dir. Bu insan snfnda bilgide onlardan daha kamil kimse yoktur. Çün-

kü bu nurlarm karsnda, özel olarak ilahi meiyetin dnda, herhangi

bir perde kalmaz. Bu nurlarm kalbine kef yoluyla dütüü Allah’n kul-

lar ise pek azdr. Onlar, Allah’n kullarndan doru sözlü kimselerin

teceliigahlandr.
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Nurlarn nurlar, tecellilerdir. Hak onlar örten perdeyi açsayd,

hepimizi yakarlard. Bunlar, zati nurlardr ve yayldklarnda mümkün-

lerin varlklar ortaya çkar. Mümkünler, bizim ile onlarn arasndaki

perdedir. Bu, büyük nurdur, yoksa en büyük nur deildir! ndirilmi

kitaplarn muhataplarnn amelleriyle ilgili ayet buna iaret eder: ‘Onlar

Tevrat’ uygulasayd.’*
3 ' Kastedilen Musevilerdir. ‘Ve Incil'i.’*

32 Bunlar ise

sevilerdir.
*
Rablerinden indirileni de.’

4, 3Buniar, kendilerine sayfalar gön-

derilenler vc dier kitaplarn muhataplardr. ‘

Üzerlerinden yerlerdi. Hi*

Bunlar, çabayla elde edilmeyen bilgilerdir. ‘Ve ayaklarnn altndan...’*35

Bunlar ise, çabayla elde edilen ilimlerdir. Öyleyse bunlar, üstten ve alt-

tan olan bilgilerdir. Nur bu nitelikte olduunda, altmzdan olmazd.

Aksine o, bizi yönlendirendir. Altmzdan olan nur ise üzerinde hüküm

sahibi olduumuz nurdur. Bu, ayaklarn altndan yemek diye ifade edi-

len eydir. Zatmzdan ibaret olan nur ise, hakknda Hz. Peygamberin

‘Allah’m! Beni nur yap’ dedii nurdur. Öyleyse bu nur, zatnn ayndr.

Baka bir rivayette ise ‘Beni nur yap’ denilir. Bu, bütün zikrettiimiz

nurlarn toplamdr. Hz. Peygamber’in ‘Beni nur yap’ demesi ise, zat-

nn nurunu görmesidir. Çünkü ancak bu nurla görebilir. Çünkü onun

zatnn bu alt yönden bu nurlar idrak edebilmesi, kendi nurunu idrak

edemeyiinden kaynaklanr. Bu nur hakknda Hz. Peygamber ‘Kendini

hilen, rabbini bilir’ buyurmutur. Ayette ise
‘

Allah göklerin ve yerin nu-

rudur
’436 buyruldu. Ardndan Allah bilinen örnekle bu nuru açklamtr.

Sen bu örnein ve mislin kendisisin! Böylelikle nurlar senden yaylr-

ken görürsün. Zatnla gök ve yer âlemin aydnlanr. Artk sayesinde ay-

dnlanacan yabanc bir nura ihtiyacn yoktur. Lamba, fitil, kandillik,

fanus: hep sensin! Bunu bilince, yan ne olduunu da örenirsin. O,

ilahi yardmdr. Aac da örenirsin. Fanus inci gibi bir yldza benze-

yince -ki o günetir- senin zatndan ibaret olan lamba hakknda ne dü-

ünürsün? Öyleyse ey kardeim! Allah’a duan, her zaman seni nur yap-

mas olsun. Burada garip bir sr vardr. Açklama yapmadan -çünkü

açklamaya uygun deildir- o srra dikkatini çekmekle yetineceim, öy-

le ki, Allah kendisi için örnekler verir, fakat O’nun için (insanlar tara-

fndan) örnek verilemez. Kendisi eyaya benzer, fakat eya O’na ben-

zemez. öyle denilir: ‘Yaratklar içinde Allah, halknn içindeki hü-

kümdar gibidir.’ Hâlbuki öyle denilmez: ‘Halkn içinde hükümdar, ya-

ratklar içinde Allah gibidir.’ Çünkü Allah zuhur edenin aym iken zu-
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hur eden Allah’n ayn deildir. Çünkü Allah, ez-Zâhir olduu gibi, zu-

hur ederken ayn zamanda el-Bâtn’dr. Bu nedenle öyle dedik: Allah

eyaya benzerken eya kendisine benzemez. Çünkü Allah eyann ayn

iken eya O’nun ayn deildir. Bu, vatanndan uzak kam ve kendisiyle

evi arasnda engeller bulunan yabanc bir bilgidir .ve bu nedenle akllar

onu inkâr etmitir. Çünkü bu bilgi anlalan, fakat açk olmayan bilgi-

dir. te nurlarn nurlarnn tecellisinden bir örnek!.

Maddelerden soyt anlamlarn nurlar, aktarlmaz. Onlar dile gel-

seydi, maddelere girmi olurlard, çünkü ibareler de maddelerdendir.

Onlarn özü gerei maddelerden soyut olduklarn söyledik, yoksa ‘so-

yutlanmlardr’ demedik. Çünkü soyutlanm olsalard, dilediimizde

onlara madde giydirirdik ve bu imkânsz olmazd. Çünkü daha önce

maddelerde idiler! Öyleyse bu anlamlar, bilinir, söylenmez, anlatlmaz,

benzetmeye ve örnee konu olmazlar.

Ruhlarn nurlarna gelirsek, bunlar, toplayc Ruhu’l-kuds’un nur-

lardr. Bu ruhlardan gönderilmi olan, melek olur. Gönderilmeyen ise,

ruh adn korumay sürdürür. Bununla birlikte, her iki grupta, yani

gönderilen ve gönderilmeyen grupta da kendi özel ad ve iareti vardr.

Öyleyse gönderilmemi olan, saf ruhtur ve kendisinden onu çkartacak

bir ey kendisine ilimemidr. O, ruhaniliinde ruh sahibidir. Bu ksm,

güçlü ruhlardan ibarettir. Aramzdan Efrad’n ruhlar ise, baz yönler-

den onlara benzer. Binaenaleyh ruhlarn nurlarnda ancak Efrad’a tecelli

gerçekleir. Bu nedenle Hzr Hz. Musa’ya ‘Kendisini bilgice kuatama-

dn ey5
demitir. Çünkü o Efrad’dan idi. Nebilere tecelli ise, melek

olan ruhlarn nurlarmda gerçekleir. Bu tecelli Efrad’a olmaz, aksin o,

nebilere ve resullere mahsustur. Bu durum ise Hzr’n Musa’ya söyle-

mi olduuu ifadesinde belirtilir: ‘Sen Allah’n sana örettii ve benim

bilmediim bir bilgiye sahipsin.’ Çünkü bu melek tecellisi Hzr adma

söz konusu deildi. Sonra Hzr Musa’nn dikkatini yapm olduu ile-

ri kendiliinden yapmadna çekmitir, çünkü onun kendine ait bir ii

ve emri yoktu. Aym zamanda o, ‘emir ehli’nden de deildir. Bu, ma-

kamlar arasnda garip bir makamdr. Allah teala bize onu yaratklara

açklamay mubah saysayd, herhangi bir varln kendisine tahammül

edemeyecei bir bilgi ortaya çkard. Yine de o bilginin eserinden üç

mesele bir ahstan (Hzr) ortaya çkmt. Allah söz konusu ahsn
adillii, temizlii hakknda peygamberine ahitlik etmi, onu kendisine
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tabi klm, duyduun eyleri kendisine açklamtr. Bunun yan sra

Musa’y onun art alana sokarak kendisine uydurmutur. Bu, Allah’n

kendisiyle konutuu Musa’dan verilen bir örnektir. Onun rabbi kar-

sndaki konumas nerede, Hzr ile konumas nerede? Böylelikle ko-

numada tecelli deimitir. Bununla birlikte Hz. Musa sabredememi-

tir. Çünkü önce bir istisna yapm (sabredemezsem, benden ayrl), fakat

kendisine tepki gösterdiinde onu yerine getirmemitir. Peygamberin

özellii ise, uyulan olduu gibi aym zamanda ittibadr. Nitekim pey-

gamber öyle der; ‘Bc ancak bana vahyedilcne uyann.’ Hâlbuki sade-

ce gördüümü yaparm veya söylerim dememitir, Böyle dememirir,

çünkü her makamn bir sözü ve dili vardr!

Rüzgarlarn nurlan ise, el-Baid isminin tecellileridir. Bunlar, adlar

zikre uygun olmayan tecellilerdir ve ancak ilham ehli için gerçekleirler.

Meleklerin nurlarndaki tecelli de, bu konuya ksmen girer, fakat bu

girme, zâhirde deil, bâtnda gerçekleir. Onlar, özellikle ilham melek-

leridir. Bu tecellideki ilham, nefislere yöneliktir ve düünceler (haüra)

bu tecelliden ortaya çkar. Bunlar, rüzgar kaynakldr, çünkü rüzgarlar,

geçer gider, sabit kalmaz! Onlarn sabit olduu söylenirse, böyle bir

ey, rüzgar deildir. Bu nedenle geçip gitmek ve hatra (akla gelen dü-

ünce) onlarla ilikilendirilmitir. Nitekim bu kelime de rahe-yeruhu

(girti-gider) kelimesinden türetilmitir ki, gelmek demekrir. Raih, yer-

leik olmayan, yolcu demektir.

Doa nurlarndaki tecelli, bileik-suri tecellidir. Dolaysyla kendi-

sinde ortaya çka suredere uygun ekilde bilgiler verir. Bu tecelli, fe-

lekten en basit varla kadar her eyi kuatr. Felek gökte, basit varlk

ise yerdedir. Öyleyse o, gökte ve yerdeki tecellidir. Bu tecelliden anlam-

lar, diller, bütün surederin duas ve tespihi örenilir. O, yüce, yararl,

desteklenmi bir keiftir. Keif sahibi âlemde (Hakkn emrine) uyum

bulunduunu ve itiraz bulunmad görür. Her eyin O’nun hamdini

tespih ettiini de buradan görür. Bu makam sahibi, amellerinin surede-

rinin dirilip de ruh sahibi -ki bu makam sahibi onlara ruh üfler- olarak

Allah’n övgüsünü tespih ettiklerini kefeder. Âlemin zahirinde günah

ve itiraz olsa, bu dorudur. Fakat o da canldr ve sahibi için balan-

ma diler, çünkü sahibi, onun varln ‘muhallak (tam yaratlm)’ ola-

rak düzenlemi ve meydana getirmitir. Allah ‘Yaratt ve tesviye etti
*37

diye övülmütür. Onun yapsnn ‘muhallak’ olarak düzenlenmi olma-
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snn bir yönü de, günah olmaktan çkartmamaktr. Çünkü günah ol-

maktan çkartsayd (yani günah iken olmadna üansayd), ‘muhallak

olmayacakt’ ve sahibi bedbaht olacak, onun tespihi de sahibine lanet

olacakt. Çünkü böyle biri, Allah’n yasaklad bir eyi mubah yapm,

bu davranyla da imandan çkmtr. Böyle birinin Müslümanlkta bir

pay yoktur, müslümanln ve tövbesini yenilemelidir. Bu bir uyandr.

Onun arkadalar, gayretleri ve zayflklar nedeniyle, sürekli kendisini

gizlerler ve onu uyarmak daha yerindedir. Çünkü din, Allah için, pey-

gamberi için ve Müslümanlarn imamlar ve sradan insanlar için bir na-

sihattir. Öyleyse ‘yaratlm’ bir masiyet ancak müminden meydana ge-

lebilir. Kim bir eye yaratln verirse, ilahi adete göre hareket etmi

olur, çünkü Allah, her eye yaratln vermitir. Dolaysyla itaate ol-

duu gibi günaha da yaratlm vermitir. te müminin doruluu da

böyle olur.

simlerin nurlarna gelirsek, bunlar bilinenlerin isimlerim belirle-

mektir. Öyleyse bu, var olmayanlar ve var olanlar üzerine yaylan nur-

dur. Bu nurlarn yaylmasnn bir snr yoktur ve göz de onlarn yayl-

masyla paralel gider. Böylece bu makam sahibinin göz nuru da açlr ve

saylarn katlanmasyla sonsuz eyleri bilmedii gibi ayn zamanda son-

suz eyleri de bilir. te bu Hakkn gözü haline geldii kimsenin alame-

ridir. Öyleyse isimler, mevcuttur. simlendirilenlerin ise bir ksm özü

gerei var olmayan iken bir ksm özü gerei yokluktan önce gelenler-

dir. Bunlar, varl kabul eden eylerdir. Her birine isim verilmi olsa

bile, haller varl kabul etmez. hata isimlere aittir ve ihata bakasna

deil Allah’a aittir ve ilahi isimlerin mertebesidir. Adem meleklerden

ancak isimlerin bilgisini ihatas nedeniyle üstün olmutur. Çünkü isim-

ler olmasayd, Allah hiçbir ey zikretmez ve Allah’ herhangi bir ey zik-

retmezdi. Öyleyse ancak isimlerle zikredilir. Ancak isimlerle övülür ve

zikredilir. hatada bilgi nitelii ancak söz olarak girmitir. Söz ise bütü-

nüyle isimdir ve isimlerden baka bir ey deildir. simler, altlarndaki

anlamlara alamet ve delillerdir. simlerin nuru birisi adna ortaya çkar-

sa, zikredilmesi mümkün olmayan eyler onun adna ortaya çkm de-

mektir. Bundan baka bir ey demem! Allah bir nitelikte ‘bütün’ sözünü

kullanp da ‘Bütün isimlerini Adem’e öretti
H3S demeseydi, isimlendirilen-

ler üzerindeki isimlerin nurunun herhangi bir göze gözükmesinin im-

kânsz olduunu söylerdik. Fakat ‘Sonra onlar meleklere arz etti ve bana
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haber verin dedi
* 39

ayetini anlayan kimse, edep gereiyle dile getirmedi-

imiz hususu .ve Allah’n bu ereflendirmede ‘bütün’ kelimesiyle neyi

kast ettiini anlar.

Son olarak, türeyenlerin, analarn (sebepler), sebeplerin ve illetlerin

nurlar vardr. Bunlar, müessir, bir ey istendiinde karlk veren, ba-

lanma dilendiinde balayan, istenildiinde veren olmas yönünden

Hakkn tecellisidir. Bu tecelli ve nurlar ile ‘Sana biat edenler Allah'a biat

etmitir*40 ayetinin anlam örenilir. Aym zamanda Allah ‘Peygambere

itaat eden Allah'a itaat etmi demektirm buyurur. Bir kutsi hadiste ise

‘Sadaka rahman’n eline düer’ buyrulur. Bir ayette ise
‘
Allah’a güzel borç

verin
5442 buyrulmuum Hz. Peygamber ise ‘Allah kulunun tövbesi nede-

niyle sevinir’ buyurur.

K YÜZ YEDNC BÖLÜM
llet

Hasta (illetli) doktora bel balar

çinde her ne vakit hastalk hissetse

Rabbi deil iken, ona peresti eder

Ölümden çekindii için

‘Nedir’ dedim, ‘bu bel balamann sebebi?’

‘Kendi cinsinden olmasdr’ dediler

Bilmelisin ki, sûflere göre illet. Haktan bir uyardr. Haldun uyar-

larndan birisi, peygamberinin diliyle söylemi olduu u ifadedir: ‘Al-

lah Adem’i, kendi suretine göre yaratt.’ Hadis nakilcilcrindc sabit olma-

sa bile, kefin tashih ettii bir rivayette ise ‘Rahman’n suretine göre ya-

ratt’ denilir. Böylelikle (suretine derken zamirin kime gittii hakknda-

ki) kuku ortadan kalkar. Bu ifade, bu hastalktan kurtaran ifadr. Allah

teala öyle buyurur:
‘
insanlara indirileni onlara açkla diye.*

43 Buradan
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unu anladk: Kukuyu ortadan kaldran her rivayet, nakil yönünden

zayf olsa bile, sahihtir. Allah ifa ve afiyet veren ise, ayn zamanda dok-

tordur. Nitekim Ebu Bekir es-Sddîk öyle demitir: ‘Beni doktor hasta

etti.’ Hastann doktoru sevmesinin nedeni, iirde söylediimiz ‘surete

göre yaratlm olmaktr. 5 Sonra bu rivayeti ve kqf deerlendirmesini,

kutsi hadisteki ‘Hastalandm, beni ziyaret etmedin 5

ifadesi desteklemi-

tir. Bunu yorumlaynca öyle demitir: ‘Falan kulum hasta oldu, onu

ziyaret etmedin.’ Böylece Allah, kendisinden bir inayet olarak, hastalan

‘falan
5

kiinin yerine koymutur. Bütün bunlar, bilgisini Allah’tan alan

için, illederdir (hastalk). Öyleyse illet, sebebi var saymak iken Allah se-

bebin kendisidir, çünkü O olmasayd, âlem olmayacakt. O, Halik, Ba-

ri, Musavvir ve af’dir. Hz. Peygamber’in ‘Senden sana snrm 5

ifa-

desindeki ‘senden’ ifadesinde Hak illetin kendisidir. Bu nedenle ifa, an-

cak Allah’tan olabilir, çünkü baka ifa veren yoktur. Bütün hastalklara

ifa veren Allah’tr. Allah sebepleri koymu ve artk onlarn kaldrlmas

mümkün deüdir. Sebepler için hükümler koymu, reddedilmeleri

mümkün deildir. O, sebeplerin sebebidir. Allah hastal yaratt gibi

ilac yaratmtr. ifay ise (ilaca deil), bilhassa kendisine tahsis etmi-

tir. ifa, hastaln giderilmesinin illetidir. Hâlbuki her illet ifa deil-

dir. Öyleyse her sebep sebeptir, fakat her sebep, (sebebin) müsebbibi

deildir. Fakat -varln deil- hükmün müsebbibi olabüir. Örnek ola-

rak ‘Bana dua ettiinde, dua edenin duasna karlk veririm
5444

ifadesini

zikredebiliriz. llet sebep anlamndaysa, hüküm ona aittir. Hastalk an-

lamndaysa da, hüküm ona aittir. Bu durumda illet hastalk anlamnda

ilaç iken, sebep alammdayken hikmettir. llet, her durumda. Haktan

kuluna dönük bir uyandr. Bu uyar, bazen kendisine gelen bir eyle

gaflet uykusundan uyandrmak eklinde olabilir. Gelen ise, hastalk ve

sknndr. Afiyet gidince, insan ac duyar ve bir musibetin kendisine in-

diinin farkna varr. Allah ise, bu durumda öyle demesini emretmi-

tir: ‘Biz Allah’a dönücüyüz.
5 Ancak (Allah’tan) çkan kimse (Allah’a)

dönebilir. Bazen, herhangi bir hastal olmakszn, kendinde gözüken

hikmede insan gaflet uykusundan uyarabilir. Hak onun illeti olunca,

uyar anszn gerçekleen tecelliden meydana gelebilir -çünkü Allah’n

kullarn kalplerine dönük anszn (tecellileri) vardr. Bunlar, istekleri

olmakszn veya öncesinde belli bir sebep bulunmakszn, kullarn kalp-
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lerine gelir. Bununla birlikte tecelli, bu esnada da belirli bir sebepten

kaynaklanm olabilir, fakat kii bunu bilmez.

Sûflcrin ‘illet
5
ismini kullanm olmalarnn nedeni, illetin nedenli-

ye (malul) nedenlinin illete balm görmeleridir. Onlar, âlemin Al-

lah'n mülkü olduunu bilmilerdir. Mülkün ise bir mülk olarak varl
sahibine baldr. Sahip Allah’tr. Mülk kendi kendine mülk olamaz.

Öyleyse mülk sahibine baldr. Alemin merbub ve mülk oluunda (Al-

lah ile arasnda) bir görelilik ilikisini görünce, illet ismini kullanmaya

yönelmi, sebep veya art ismine yönelmemilerdir. Baz ilahi uyarlar,

nefislerin doas gerei kendilerinden holanmad aclar ve skntlar

vastasyla gerçekletii için, bütün uyarlar toplayc bir isim olarak ‘il-

let
5

ismini kullanmay yelemilerdir. Çünkü hastalk illet diye isimlen-

dirilir ve o içerdii zayflk nedeniyle Allah’a dönüte en büyük uyar-

lardandr. Allah sebepleri kendisinden al koyan perdeler yapm, nefis-

ler onlara yönelmi, Allah’ unutmu, yaratklar onlara bel balamlar-

dr. llet sebebin ayn olsa bile, isim deiikliinin de bir hükmü olma-

ldr. Öyleyse illet sebebe zttr, çünkü illet, özü gerei Allah’ hatrlatr.

Bu nedenle uyarc adnn illete verilmesi daha yerindedir. Seni Allah’a

döndürmeyen, O’na dair uyarmayan ve O’na dair bir bilinç uyandrma-

yan hiçbir sebep, illet deildir.

Benim hastalm çaresiz hastalk, çünkü o

Her halde beni nefsim hakknda uyarr

lletim benden bakas deil, ben deil illetim

Nefaslm ve ne cinsim

Bgiye de sahip deilim ki bileyim kimim ben

Zatm hakknda bilgisiz veya kafas kark da deilim

Ben senin kast ettiin deilim bakas da deilim

Fakat ben sevinirken ve neelenirken üzülür gibiyim

llet, ilahi bir uyardr. Hakkn uyarlar ise, belirli bir yolun dn-
da, snrszdr. Snrl yol, ilahi uyarnm dtan veya içten olmasdr. D-
ardan olursa, bazen sabit olur bazen olmaz. çerden olursa, zorunlu

olarak sabittir. Örnek olarak brahim b. Edhem’in durumunu verebili-
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riz. Ona yakt kandilden nida edilmiti, Ona doru döndüünde, ni-

dann kalbinden geldiini görmü, hâlbuki kandilden olduunu zan-

netmiti. Baka bir örnek ise âmâ bir adamdr. Ona toprak kap yarln-

ca, birisinde gümü, dierinde susam vard. Susamdan yemi, sudan

içmi. Amaya bu surette kendisi gösterilmiti, çünkü onun körlüü,

kendisine gelen ilahi nimete kar nankörlükten ibaretti. Bunu anlam

ve Allah’a dönmütü. e bunlar, onlara verilen örneklerdir. Bazen

(uyar bildiren) suret; dardan gelir ve kii bulunduu hal üzeredir. Bu

nedenle de böyle illeder sabit olur. Bazen üahi uyar, bir vakadan mey-

dana gelebilir ve vakadan Allah’a döneriz ki, bu, illederin en kamilidir.

Çünkü vakalar, müjdeci rüyalardr ve üahi vahyin balangcdr. Bun-

lar, içerden gelir, çünkü insann zatndan kaynaklanrlar. Baz insanlar

onlar uyku esnasnda görürken baz insanlar fena halinde, baz insanlar

uyankken görür. Bu esnada duyularn alglad eyler ise kendisini

perdelemez. Bunlarn illet diye isimlendirilmcsinin nedeni, kendisi için

yaratlm olduu hakikatten yitirmi olduu eye kar nefiste bir üzün-

tü meydana getirmeleridir. nsan öyle tahayyül eder: Günah ilerken

ölmü olsayd, balansa bile, Allah’n katnda nasl yüzü olacaka? Ni-

metine kar asi olmaktan utanmayacak mdr? Allah’n kendisine verdi-

i nimederinden birisi de, kendisine süre vermi olmas ve yapa gü-

nah nedeniyle cezalandrmam olmasdr. Bir dizede öyle dedik:

Ey beni gören ve benim görmediim!

Ne kadar daha, ben O’nu göreceim de O benî görmeyecek!

Bir kardeim bana öyle demiti: ‘Seni gördüünü bildiin halde

nasl olur da seni görmediini söylersin?’ Ben de o esnada doaçlama

olarak kendisine u dizelerle cevap verdim:

Ey beni günahkar olarak gören!

Benim ise cezalandrc olarak görmediim

Daha ne kadar nimet veren olarak göreceim

O ise beni tövbekar görmeyecek

Günahta sadece utanma duygusu bulunsayd bile, yine de büyük

bir ceza olurdu. Hatta utanma duygusu, cezalandrmadan daha acdr.
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Balanma ariflere cezalandrlmaktan daha ar gelir, çünkü cezalan-

drma bir karlktr ve tamamlandnda rahatlama gerçekleir. Bu du-

rumda ârif, hakkm alan kimse gibi ralatlar. Balanma ise böyle de-

ildir. Balarken Hakkn sana yöneldiini ve cezalandrmayarak ih-

sanda bulunduunu görürsün ve bu nedenle de sürekli utangaç ve mah-

cup kalrsn. Allah bir kulunun günahn baladnda, günah ile onu

hatrlamas arasna bir perde çekerek, günah unutturur. Çünkü günah

hatrlarsa, utanacaktr. Nefislere utanmaktan daha ar gelen bir azap

yoktur. Öyle ki, utanan insan, hiçbir ey olmamay arzulard. Kamil ka-

dn (Meryem) öyle der:
‘Keke daha önce olmu olsaydm da, unutulup

gitmi olsaydm .

H45 Meryem yaratlmtan böyle utanmaktayd? Onlar,

onun hanesine ve asaletine yakmayan bir eyi kendisine nispet nasl

edebilirlerdi? Nitekim asaleti nedeniyle onlar ‘Baban kötü bir adam deil-

di, annen takn bir kadn deildi demilerdir. Allah ise kavminden

utanma duygusu kendisini kapladnda, iftiradan Meryem’i tezkiye

etmitir. Hal böyle iken, Efendisinin emrine kar geldiinde kulun Al-

lah’tan utanmas nasldr?

öyle diyebilirsin: ‘Kef varken asi olunur mu?’ öyle deriz: ‘Ha-

yr! Ebu Yezid Bestam’ye ‘Keif halinde ârif günah iler mi?’ diye so-

rulmu, öyle demi: ‘Allah’n emri takdir edilmitirw Böylelikle bunu

caiz görmütür. Cevap verirken Hakkn karsnda âriflerin saygs an-

cak böyle olabilirdi. Bestarrii gerçekte öyle der: ‘Allah, ezeli bilgisinde

bunu takdir etmise, mudaka gerçekleir! O günahtr ve kendisinden

perdelenmek gerekir. Nitekim Hz. Peygamber öyle buyurur; ‘Allah

kaza ve kaderini uygulamak istediinde, akl sahiplerinin akllarn örter.

Kaderini uyguladktan sonra ise ibret almalar için akllarn iade eder.’

Ayn ey, arifin hali için geçerlidir. Mal onun bir günah ilemesini ira-

de edip marifeti buna engel olursa, Mal o davran kendisinde Hakkn
yüzünün gözükecei bir teville süsler. Artk ârif, onu yaparken harama

dümek amac tamaz. Nitekim Hz. Adem de böyle yapmt. Bu du-

rumda ârif, hata eden miiçtehide benzer. Takdir edilen i kendisinden

gerçeklcdinde ise, Mah bu davrana kendisini yönlendiren tevilin

bozukluunu gösterir. Nitekim ayn eyi Âdem’e de yapmt ve o da

teville günaha dümütü. Gerçekletikten sonra, onun günah olduunu

görünce, günahkar olduunu anlamtr. Bu esnada zahir dilinin otori-

tesi onun günahkar olduuna hükmetmitir. Hâlbuki Âdem, kendisine
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göre günahkard, yoksa -ortada tevil kukusu bulunduu için- fiilin

kendisinden meydana gelii halinde günahkar deildi. Bu durumda o,

fetva veren müçtehidin durumuna benzer. Müçtehit, fetva verdii me-

selede dince belirlenen hükmün vard kanaat olduuna inanarak, fetva

verir. Daha sonra ise, baka bir delille hata ettiini görür. Zahir dili,

daha önce deil, delilin ortaya çk esnasmda onun hata ettiine hük-

meder.

Ârif, âri’nin diliyle hakknda 'istediini yap, seni baladm’ deni-

ienlerden olursa, Allah kannda ne zâhirde ne bâtnda günah ilemez.

Bununla birlikte zahir dili, onun günahkar olduuna hükmedebilir,

çünkü âri tarafndan kendisine o davrann mubah klndm bilmez.

Zahir dili, kendi deliline dayanarak baka müçtehitlerin doru görüü-

nü hata sayan müçtehide benzer. Makam böyle olan biri, zahir dili

hakknda günah hükmü vermi olsa da, Allah karsnda utanaca bir i

yapmaz.

Haklan uyarlarndan birisi, gerçekte olduu gibi, delillerin isabeti

hakknda da doruya ulamay ihsandr. Bunun amac, kulun basiretli

olmasn salamaktr. Böyle biri, iin banda kendisine itina gösterilmi

kimselerdendir. llet kendisine bir illet verirse, onu temizler. Temiz-

lenme gerçekletiinde ise, günah üzerinde bulunduunu unutur ve

‘kabz edilmi olarak’ deil, bast halinde kendisine yönelmi eyle ilgile-

nir. Bu nedenle bazlar tövbenin tanm hakknda öyle demitir: ‘Töv-

be günahn unutmandr.’ Bunu söyleyen unu demek ister: Allah Teala

senin tövbeni kabul ettiinde, sana günahn unutturur ve bir daha onu

hatrlatmaz. Çünkü günahn hatrlarsan, naho bir yaps var iken, onu

Hak ile arana yerletirirsin. Bu durumda Hak ile arana uzakl dillendi-

ren çirkin bir sureti yerletirmisindir. Günah unutmann yarar böyle

bir duruma yol açmamaktr. Allah Teala peygamberine öyle buyur-

mutur: ‘Geçmi ve gelecek günahlarn balasn diye ...’
448

Cebrail zama-

nnn en yakkls olan Dhye suretinde kendisine inmeye devam eder-

ken hal diliyle kendisine öyle demitir: ‘Ey Muhammedi Benimle senin

aranda ancak güzellik sureti vardr.’ Çünkü Cebrail peygamber ile Allah

arasnda bulunmaktayd. Dhye o kadar güzeldi ki, Medine’ye geldiin-

de kadnlar ve erkekler kendisini görmeye çkar, bir hamile kendisini

görse onun suretinin güzelliinden kamndaki düürürdü. Allah tövbe-

kar âriflere geçmi günahlarm unutturur ve bu nedenle onlar bala-
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m, yani ‘günahlarn örtmütür.’ Örtme iki türlüdür: ‘Ya bütün olarak

onlarn günahlarn gizler, ya da iyilikle günahlar deitirir. Bu du-

rumda tövbeyle söz konusu günahn sureti güzelleir ve güzel görünür.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Allah onlarn günahlarm iyiliklere çevirir.’
449

Yani çirkinliklerini iyiliklere çevirir. Hakkn uyarlarndan birisi de, u
ayette belirtilir: ''Onlar Allah’n günahlarm iyiliklere çevirdii kimseler-

dir.
34S0 Bunu örendiklerinde ise, hzla Allah’a koarlar ve bunun için

acele ederler.

Böylece sûflere göre illet halinin anlamn ve adamlarda onun etki-

sini açklam olduk.

K YUZ SEKZNC BOLUM
Inziac (Sklma)

5elim kalp uyannca uykudan

Verdinden skntyla hareketlenir

Kendisini ayaklandran ünsü aramak üzere

lk yapt i züht olur

‘Köle’ diye çarlr, vaktinin efendisi iken

Efendilik ile kölelik arasnda ne mesafe var!

Kendisinden fani olur ki baki kalsn Rab ile

Kurucu fasldan ve tanmdan uzaklaarak

Aralarnda bilinen tanmla birlikte

te bu sevginin keremine delildir

Bilmelisin ki sûflere göre inziac (sklma), kalbin gaflet uykusun-

dan uyanarak vecd ve ünsiyet için hareket etmesi demektir. Öyleyse

inziac, belirli bir konudaki illerin sonucudur. Baka bir ifadeyle illet onu



On Yedinci Sifir 229

meydana getirir. O, nefsin kendisi için sahih olan bir halden kendisin-

den çkm olduu asla doru hareket etmesidir. Çünkü Hak kendisini

bu asldan çarmtr ve asl temizdir. Öyleyse bu, güçlü ve iddedi bir

arzuyla çekilmedir. Bu sklmann çeitli nedenleri vardr. Bir ksmn
arzu skarken bir ksmm korku skar. Bir ksmn tazim skar. Salikin

ünsiyet ve vecd için sklmas ise, bazen anlama alabilir, bazen kavuma,

bazen aktarma, bazen alglama olabilir. Bunlarn bir ksm ilahi düün-

ceden meydana gelirken bir ksm melek kaynakl düünceden, bir ksm
eytan kaynakl düünceden, nefs kaynakl düünceden meydana gelir.

Fakat b veli adna eytan ve nefisten ancak Allah’n kendisine bir inayeti

olarak Allah’tan bir anlay meydana gelebilir. Yoksa bu durum, eyta-

nn onun üzerinde bir otoritesi vardr anlamna gelmez. Aksine eytan,

farknda deil iken, onun hizmetindedir ve kendisi farknda deil iken

srrnda kendisine ilham edilen bilgiye göre bu velinin derecesinin yük-

seltilmesi için çakr. Bu da Allah’n blis’e dönük gizli aldatmalarndan

birisidir. Çünkü blis, kendilerini düürdüünü zannederken, ariflerin

derecelerini yükseltmek üzere çalr. böyle olunca, öyle diyebiliriz;

llet hali kulda gerçekletiinde, nefiste bir sklma meydana getirir ve

bu kaçnlmazdr. Onun balangçtaki sklmas ise, üzerinde bulunduu

halden ayrlmaktan kaynaklanmaktayd. Çünkü Allah iller ile onun gö-

zünü açm ve kendisini uzaklk mahallinde görmütür. Bunun üzerine,

herhangi bir yaknlk mertebesini belirlemeksizin, bulunduu halden

ayrlmadaki özlemi nedeniyle sklmtr. Tek bir admla bulunduu

halden ayrldnda ve müahedesini yitirdiinde, bir an kendisini alr.

Bu durumda ise dinlenir ve kendisine nefsine doruyu gösterir, gözleri

açlr ve unu örenir: Artk içinde bulunduu skntdan kurtulmutur.

Bu durumda kendisinde sklma meydana getirecek bir hal kendisine

gelir. Bu yolda ilk sklma, daima, ondandr. kinci halde ise ona doru

sklma hali meydana gelir. lk bakta Aliah’m celalinin layk olduu ta-

zim kendisi adna gerçekleirse veya bu adam teorik kantlar yönünden

Allah hakkmdaki bilginin öne geçtii kimselerden ise, bu durumda s-

klmas, O’nun katndaki arzulamaktan deil O’nu tazimden kaynakla-

nr. Böyle biri, üzerinde belirlenmi olan hakk ve efendinin mertebesi-

nin kul üzerindeki hakkm yerinej getirmek üzere sklr. Bu kii, kendi-

sine verilen nimetlerle vc arzulad nefsinin hazlanyla megul deildir.

Aksine Allah’n üzerindeki haklarn görür. Kendisini bunu yerine ge-
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tirmek üzere zorlar. Bu durum ‘

Allah’tan hakkyla korkun'*
51 ayetinde be-

lirtilmitir. Böyle biri, kimsenin buna güç yetiremeyeceini bilir. Al-

lah’n kadri, yücedir, üstündür, herhangi bir kimsenin kendisini takdir

edip de onu kendisine göre yerine getirmesinden uzaktr. Allah ise bu

konuda kendisine güç vermemitir. Çünkü Allah’n kadrinin herhangi

bir kulun yerine getirebilecei bir ey olmadn anlamtr. Allah’n
(AUah kiiyi ancak gücüyle yükümlü tutar*

52 ve
‘

Ancak yerine getirebildiiy-

3e’
4*3 veya ‘imkannz ölçüsünde'*

5*
gibi ayetleri duyar. Allah’n hakkn

gücü ölçüsünde yerine getirmek üzere hareket geçer ve sklr. Allah’n

kullarnn bu konudaki dereceleri iki türlüdür: Bir ksm Allah’n celali-

nin kendilerine gözüktüü ölçüsünde hareket ederler. Bir ksm ise mi-

zaçlarnn ölçüsüne göre hareket ederler. Çünkü Allah insan nefsini ve

aklm bedeninin mizacnn hükmüne göre yaratmtr. Çünkü insan

nefsi herhangi bir eyi ancak Allah’n bu yapda bir araya getirdii güç-

lerine göre idrar edebilir. Öyleyse bu güçler, nefs için aletler gibidir.

Alet doru bir ölçüye göre düzgün olursa, nefs sanat biliyor ise, onlar-

la yaplan sanatn güzellii ortaya çkar. Onlarn bilgileri ise hakkn bu

konuda onlarn srlarna açt bilgiye göre deiir. Bu balamda bir

ksmna zatn talep ettii ey kef olunurken bir ksmna isimlerin teorik

delalet bakmndan talep ettikleri ey kefolunur. Bir ksmna ise, eria-

tn bildirdii üzere isimlerdeki kartlk ve benzerliin talep ettii ko-

nuda bilgiler açlr. Bir ksm bu ilahi menzillerden altm bin menzilin

bana yerletirilir. Bir ksm ise, bu menzillerden yüz yirmi bin menzi-

lin bana yerletirilir. Bir ksm, alt makamda -yedinci yoktur- snr-

lanm bir halde doksan bin menzilin bama yerletirilir. Bu menzillerde

herhangi bir kul kendisine ortak da deildir. Aksine bu menzillerde tek

bana 'tüm insan’ gibi bulunur. Bu durum sûflerin 'Allah iki ahsa bir

surette tecelli etmez’ sözlerinin anlamdr. Ayn zamanda ‘Herkes kendi

merebini bilmitir’ ayeti de bu anlamdadr. Bu konuda onlar sayda bir

araya elseler bile, zevkte bir araya gelmezler. Çünkü onlar mizaçta bir

araya gelmemitir. Mizaçta ortak olsalard -ki böyle bir ey imkânszdr-

ayrmazlard. Bu durumda hepsi bir olurdu. Altm bin menzilin ba-

ndaki menzil sahibinin ayn derecede bulunan ötekinden farkl zuhur

imkân veren menzil vardr. Öteki de kendisiyle ayn derecededir. Bu

durumda baka bir altm bini (derece sahibi daha olur) bedeli onundur

ve toplam, üç milyon olur. Doksan bin menzili olan için ise dört mil-
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yon be yüz bin. Yüz yirmin sahibinin aln bin menzili daha olur. Bu

ise, yükselenler için gerçekleebilir. Onlarn hakknda Allah ‘Güzel söz

kendisine çkar5 buyurmutur. ster ruhani miraç ister bedensel miraç

olsun, geceleyin yolculuk yaptrlan herkes, bu saydaki menzile sahip-

tir. Bundan daha az olan say ise, terbiye makamnda bulunan müritlere

aittir. Bu menzillerin bulunduu makamn alt ile snrlanmas ise iki

yoldandr: Birinci yol, alt yönde bulunan yaplardr. eytan bu altnn

dördünden kendilerine gelirken ikisi geride kalr. Bu iki yoldan eytann

onlara gelmesi mümkün deildir. Buradan, insanlarn nihayette genel

rahmete varacaklar ve bu rahmetin bu iki yönü kuatt örenilir. Alt

manevi yön ise, alt sfattr. Bunlar, mümkünün kendileriyle ilgili oldu-

u ilahi nispederden ibarettir. Yedinci nispet ise mümküne yönelmi

deildir. Aksine o özel olarak bu alt niteliin sahih olmas nedeniyle

ortaya çkmtr. Yoksa baka bir nedenle deil. Yedincisi, Hakkn Hay

olmasdr. Çünkü dier alt nitelik bu nitelikle sabit olabilir.

Tanmlar, özellikle de zati tanmlar eyay koruyan eylerdir. Bu

nedenle onlar be saylmtr. Çünkü be, koruma özelliine sahiptir.

Böylelikle tanmlar, genilemi ve tanmlar bein makamn vermitir.

Bunun amac, varlklarn ram ve eksiklik bulunmayacak ekilde kamil

olmalarm salamaktr. Bütün bunlar, uzaktan kula parldadnda, onu

talebe doru kendisini skar. Çünkü onda bu kulun gayesini tekil eden

hakkn yüceltilmesi bulunur. te tazimin kendisini skt kimsenin du-

rumu budur.

Allah’n nezdinde bulunan eyin kendisini skt kimseye gelirsek,

böyle birisi
‘

Allah’n katnda bulunan daha hayrl ve bakidir
5465

ayetini

müahede etmektedir. Tazim sahibi ise
c

Allah daha hayrl ve bakidirM5i

ayetini müahede eder.

Bilmelisin ki, rabet inziac, arzu duyulan ve sevilen eye göre de-

iir. O da iki türdür: tahayyül edilen ve tahayyül edilmeyen. Tahayyül

edilen ise iki ksmdr: Birinci tür, bir ksm veya bütün duyularyla id-

rak ettii eydir. Ya da haber yoluyla idrak ettii ksmdr. Bu haberi

cennet ve içinde bulunanlarla ilgili bilinen niteliklere göre yorumlar.

Tahayyül edilmeyen ise, genel olarak hakknda arzu duyulmayan ksm-

dr. Bu ise cennetin içerdii veya ‘gözün görmedii ve kulan duyma-d veya herhangi bir insann aklna gelmeyecek ekildeki cennet ni-
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metleridir, insan cennete böyle eyler bulunduunu duyar. Böyle bir

ey ise tahayyül edilemez. Tahayyül ettii her ey, bir insan kalbine

gelmitir ve dolaysyla o deildir. Nefsin doas bilmedii eyleri ö-
renmeyi sevmektir. Öyleyse nefs doas gerei art sever. u var ki bu

sevginin konusu, artmasn istedii eye göre deiir. Öyleyse insann

arzulad ey, ondan arttr, bakasndan deil! Arzulayan kimse Al-

lah’ seven birisiyse, ya Allah’ biliyordur veya Allah’ bilmiyordur. Al-

lah’ bilmiyor olmamas imkânszdr. Öyleyse mutlaka Allah’ biliyor-

dur. Çünkü o sevendir ve seven, seven adn alabilmesi nümkiin klacak

ekilde, özü gerei bir sevgili ister. Öyleyse sevenin Allah’ bilmesi zo-

runludur. u var ki Allah’ bilenler derece derecedir: bir ksm özel ola-

rak mümindir. Böylelikle onlar, bildirme yoluyla O’nu bilirler. Haberler

ise birbiriyle çeliiktir. Böylelikle seven hayrete düer ve sevgilisi için bir

sureti zihninde zapt edemez. Bir ksm haberde hayalin verdii eyi ter-

cih eder. Böylelikle, kendisine balandn snrlanm ve tanmlanm
olarak Allah’ sever. Böyle birini vecdi, ünsiyeti, kavumay, görmeyi ve

hem cinsleri ve benzerleriyle konutuu ve haklan kendilerinde tecelli

ettii tarzda sohbet etme talebi skar. Bir ksm ise alamete göre tecelli

yönünden Allah' bilir. Onlar bu bilgide alametlerine göre bulunur. Bir

ksm ise teorik aratrma yolundan bilirler. Dolaysyla O’nu snrla-

mazlar ve snrllk ve belirlenmeyi veren tecellilere inanmazlar. Bu dav-

ran ise, Allah’tan pek çok iyilii kaçrmalarna yol açar. Onlarn sevgi-

lisi kendilerine ah damarlarndan daha yakndr. Fakat onun O oldu-

unu bilmezler. Sevgilileri sürekli kendilerine görünür, fakat O’nu ta-

nmazlar. Bu grup iki ksma ayrlr: Bir ksm, ‘Biz sevgilimizi görmek

istiyoruz’ diyenlerdir. Bir ksm ise ‘Sevgilimizi görmemiz mümkün de-

ildir, fakat O’nu bilmemiz mümkündür’ derler. Çünkü görme özü ge-

rei talep edilmez. O, görülen hakknda görende bir bilgi meydana ge-

tirmek üzere amaçlanr. Bilgi hangi yolla gerçekleirse, bilgidir ve O’nu

bilmi oluruz. Allah’ bilmemizin bir yönü de, gözle kendisini idrak et-

menin imkânsz olmasdr. Böylelikle bundan ümit keserler. Öyleyse

onlar ‘ümitsizlik’ nimetindedirler. Dierleri ise arzulama nimetinde bu-

lunur. Bununla birlikte her iki grup, Allah’tan anlamak için sknt çek-

mede ortaktr. Bu anlama, Allah’n Kuran veya hadis diye isimlendirilen

eylerde onlara hitabn veya âlemde ortaya çkp Allah’n büyüklüüne,

kudretine, latifliine ve efkatine götüren eserlerle ilgilidir. Her ayeti.
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sureyi ve sureti, kendi verisine göre (Allah’tan) anlarlar. Onlar, anlay-

ta derece derecedir ve her zaman daha fazla bilgiyi isterler. Söz konusu

insanlar, büyüklerdir. çlerinden bir ksm ‘ben kandm’ der ve artk faz-

lasn istemez. Bunlardan bir görmütüm. Onlar, bütün gruplarn en

cahilleriydi. Earilcrden baz imamlar gördüm, onlar da bu mereptey-

di. Onlar, Allah’ herhangi bir art olmakszn, kendisinin bildii gibi

bildiklerini iddia ederler. Bu insanlar, bilgisizlikleriyle rahata ermitir ve

onlarn kurtulularmdan ümit kestik. Onlar, ayn zamanda kavuma s-

knts çekmede de ortaktr. Bir ksm, O’nunla kavuma silants çeker-

ken bir ksm kendisinden istedii bir eye kavumann skntsm çeker.

Bu ikisi, ayn zamanda, ilka ve telakki (aktarma ve alma) skntsnda

ortaktr. Bu konuda baz ksmlara ayrlrlar: Bir ksm, genel anlamda

alanlardr. Bu ksm, adamlarm büyükleridir. Bir ksm, melekten ve Al-

lah’tan alp melein ve ilahi ilhamn dndakilerden yüz çevirir. Bir

ksm ise -bu iki düünceye ek olarak- nefs kaynakl düünceleri de alr.

Bir ksm, kart olduu için, eytani düünceyi almay melek ve nefs

kaynakl düünceye yeler. Çünkü ilki, srf dümann aktard bir dü-

üncedir ve eytan gerçein zddrn aktarr. Onu alan kii ise, hakikate

aylar eyi örenmek istedii için almak ister. Söz konusu bügi eytanda

bulunmas yönünden hakikate aylandr ve bu nedenle bilgiyi kendisine

aktarmtr. (lham) alan ise, bütünüyle hak (olarak onu alr), çünkü

alan kii, bütünüyle nur, hatta nurun kendisidir. blis’in sahip olduu

eyi bilmediini anlar, çünkü o, kendisinde hakikat olarak bulunan e-

yin gerçek olmadm zannetmitir. lham ondan alan kii eytani su-

retten (soyutlayarak) gerçek olarak alr. Öyleyse eytann melek veya in-

san nefsi suretinde verdii gerçeklememi, bu kii kendisini aldnda,

eytann düünce üzerindeki etkisi kaybolmutur. Çünkü eytan, kendi-

sine aktardnn gerçek bir ey olduuna inanmasn ister. Hâlbuki o -

eytana göre- var olmayan bir eydir. eytan, kiinin mertebesini ve

kendisinden ancak gerçek bir eyi alabileceini bilemez. Verileni akla

aldn gördüünde ise, bir mertebe dümesi veya bilgisizlik eseri de

görmez ve bunun üzerine ararak bunun nereden kaynaklandna ba-

kar. Bu ytkluu varla çeviren ey de nedir? Anlar ki, bilgisizlik ilham

alanda deü, kendisndedr. Var olan bir eyi zannî varlk olarak -kesin

gerçek olmakszn- aktaran bizzat kendisidir. eytan görür ki, verdii

bilgiyle kiinin sadece mertebesini yükseltmek üzere çalmtr. Hâlbu-
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ki bunu istemez, hatta maksad kendisine yakan eydir. eytan -Allah

kendisine lanet esin- varln mahalli olduunu bilemez. Bunun yerine

varln -gerçekliinin deil- vehme dönütürülmesinin mahalli oldu-

unu zannetmitir. Bu düünceyi (eytandan) alan insan, ‘yaratc’ olur.

Düünceyi alma mertebelerinin en kamili budur.

Korku sklmasna gelirsek, o da, arzuya benzer. Korku, O’ndan

olabilir. Bu durum ‘Senden sana snrm’ hadisinde belirtilir. Ya da

duyusal azap veya perde azab gibi O’ndan meydana gelebilecek bir

eyden korkulur. Perde azab, bilgisizlik veya süslenme azabdr. Perde-

ler arasnda ‘süslenme’ perdesinden daha youn ve güçlü azap yoktur.

Çünkü her kime bilgisizlii süslenirse, onun elde etmi olduunu inan-d bir eyi aramas mümkün deildir. Çünkü gerçekte kendisinde bu-

lunmazken onu elde ettiini zanneder. Süslenme perdesinden kurtul-

mak isteyen. Kitap ve Sünnetin zahirinde snrl kalmaldr ve zahire

herhangi bir ey eklemcmelidir. Çünkü tevil de süslemenin bir yönü-

dür. Zahir ne verirse ona göre hareket ederken müteabih olann bilgi-

sini Allah’a havale edip iman etmek gerekir. Böyle biri, uyandr ve süs-

lemenin onun üzerinde etkisi yoktur. Allah katnda ona kar kant geti-

rilmez. Söz konusu kii basiret ehliyse, basiretle Allah’a davet eder ve ne

söylediini bilir. Öyle biri, süslemeden uzak kalmtr ve sahih bilgi sa-

hibidir Ru kii, süsleme deil, ziynet ehlidir. Öyleyse Allah’a doru ha-

reketin sknts, böyle bir eyden korku olabilir.
‘

Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr M57

K YÜZ DOKUZUNCU BÖLÜM
Müahede

Müahede ettiinde, ey genç, sebat göster

Makam ve mertebe elde edersin, ite o zaman
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Aklnla perde içinde müahede ederken

Bu müahede kar konulmayacak kadar güçlüdür

Her eyde O’nu O’nunla görürsün

Ne ard ne önü vardr hâlbuki

Ona uyarsn ve yönelirsin O’na

Maksadmz deil iken, mandr O

O’nu görünce bir dinginlik bulursun

Onunla özdeleirsin, vesselam!

Sûfiere göre müahede, eyay birlik (tevhit) delilleriyle ve Hakk

eyada görmektir. Onun hakikati ise, hiç kukusuz, kesin inançtr. Bel-

ks öyle demiti: ‘Sanki odur.’
458 Hâlbuki taht ondan bakas deildi.

Belks’m ‘sanki odur’ demesini gerektirecek tarzda, tahtn tanmamas-

na yol açan sebebi örenmek istedik ve u sonuca ulatk: Bclks’n böy-

le söylemesinin nedeni, böyle uzak bir mesafenü nasl bir harekede kat

edilecei hakkndaki bilgisiydi. Onun söyledii bu söz, bazlarnn iddia

ettii gibi, Bclks’n bir cin ile insan evliliinden doduu hakkndaki

iddiay geçersizletirir. Öyle olsayd, babasn tanmas ve kendisinde bu

konuda bulduu güç yönünden bnu yadrgamazd. Çünkü söylendii-

ne göre, babas cinlerdenmi. te bu gerçekleen bir müahede, görü-

lenin ta kendisi ve gerçekleen hakkndaki bilgidir. Çünkü burada talep

edilen bilginin konusu, gerçekte olduu gibi görülen tahtn kendisine

aidiyetini tespittir. Belks ise bunu bilememitir. Hz. Peygamber’in sa-

habesi Cebrail’i Dhye suretinde gördüklerinde, ‘sanki odur3 dememi,

gerçekte Dhye olmad halde, ‘Dhye’dir’ demilerdi. Bu durum Bel-

ks’n hadisesinin tam zdddr. Her ikisi de görmede ortak olduu gibi

görülmesi yönünden deil nispeti yönünden görüleni bilmemede de or-

taktrlar. Bu bilgisizliin nedeni, onlarn Dhye’yi sadece bir bedensel

suret eklinde bilmi olmalaryd. Hâlbuki gerçekte Dhye’yi tanmam-
lar ve kendisine Dhye adnn verildii bedeni tanmlard. Gerçekte ise

ancak bütüne verilir. Böylelikle onlar, sureti gördüklerinde bütünün bu

surete tabi olduunu zannetmi, ii böyle kartrmlard. Çünkü göz,

biri gelmi olduunda iki güç arasndaki benzerlii ayrt eden eyi kav-

ramaktan acizdir. Her iki güç birden gelmi olsalard, göz bulunduklar
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yerden hareketle ayrt edebilirdi. in kendinde durum, bilhassa ilahi

bilgi bahsinde olmak üzere, son derece kapaldr. Çünkü düünen nefs -

ki o Zcyd diye isimlendirilen insann ruhudur- iki veya binlere varnca-

ya kadar daha fazla beden suretini yönetmeye güç yetiremez. Her suret

Zeyd’dir ve ondan bakas deildir. Suretler deiseydi veya benzesey-

di, görülen ey, Zeyd olurdu. Nitekim birinci Zeyd’in bedeni hakknda

organlar farkl bile olsa Zeyd dersin. Hâlbuki oiun ba, aln, ka, gö-

zü; aka, avurdu, burnu, az, boynu, eli, aya gibi bütün organlar

farkldr. Bunlardan hangisini görürsen Zcyd’i gördüünü söylersin vc

haklsn.

te bu suretler de meydana gelip bir ruh kendilerini idare ettiinde

durum böyledir. u var ki görmede bir gedik araya girer. Bunun nede-

ni, bedendeki organlarn bitiiklii gibi, suretlerin arasnda bir bitime-

nin olmaydr. ayet insan sureüer arasndaki bitiiklii görseydi, hiç

kukusuz ki, gördüü her suret hakknda Zeyd diyecekti. Nitekim keif

sahibi de kendisini feleklerin herhangi bir tabakasnda gördüünde böy-

le der. Çünkü onun her bir felekte bir sureti vardr. Söz konusu suretle-

ri tek bir ruh yönetir ve ruh söz gelii hiç ç kukusuz Zeyd’in ruhudur.

Bu Hakk halkta görme müahedesidir. Sûfiler müahede hakknda öy-

le demitir: ‘Müahede üç anlam karlnda kullanlr: Birincisi yara-

tklar Hakta görmektir. Bu anlamyla müahede, daha önce dc belirtti-

imiz gibi, eyay tevhit delilleriyle görmektir. Dier bir anlam ise,

Hakk yaratklarda görmektir. Bu ise hakk eyada görmek demektir.

Baka bir anlam ise Hakk yaratklar olmakszn görmektir. Bu ise hiç

kukusuz ki yakinin hakikatidir. Sûflcrin ‘eyay tevhit delilleriyle gör-

mek’ demelerine gelirsek, çünkü onlar, her eyin salt birliini kast et-

milerdir. Çünkü Haldsn mutlak birliini delili, her eyin kendi birlii-

dir. te bu, o eyin kendisine deil, birliine delildir.

Sûflerin Hakla eyada görmekle ilgili ifadelerine gelirsek, burada

kast edilen, Hakkn her bir eyde bulunan yönüdür. Bu durum ‘Onu

irade ettiimizde
1459 ayetinde belirtilir. Bu yöneli, Hakkn eyada bulu-

nan yüzüdür. Böylelikle, kendisini bir yaratlm sebep vesilesiyle mey-

dana getirmi olsa bile, sebebin onda etkisi bulunmasn reddetmitir.

Sûflerin ‘yakinin hakikati’ hakkndaki sözlerine gelirsek, hiç kukusuz

ve tereddütsüz olarak, müahede temessül mertebesinde olmadnda

böyledir. Örnek olarak, Hakkn ahiret hayatndaki tecellisini verebiliriz
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ve bu tecellide Hakk inkâr ederler. Kendilerinin tand alamete göre

bir surete girdiinde ise O’nu kabul ederler ve benimserler. Hâlbuki ilk

inkâr edilen ile sonradan kabul edilen ayndr. Öyleyse onlar, Hakk de-

il, alameti kabul etmilerdir. Baka bir ifadeyle ancak snrl olarak ta-

nmlardr. Öyleyse onlar gerçekte hakk tanmamtr. Bu nedenle

görme ile müahedeyi ayrt ederek müahedenin ahidin görmesi oldu-

unu söyledik. Söz konusu ahit kalpte Haktan bulunan eydir. Hakk

bir alametle snrlayan bu ahittir. Görme ise böyle deildir, bu nedenle

Hz. Musa ‘’Rabbim! Bana kendini göster ki sana bakaym’461’ demitir. Hâl

buki bana kendini müahede ettir dememitir. Çünkü Hak onun tara-

fndan müahede edilmekteydi ve kendisinden uzaklamamt. Allah,

kendisini bilen ârif velilerden gizlenmemi iken, nebilerden nasl gizle-

nebilir ki? Bunun üzerine Allah kendisine öyle demitir: ‘Sen beni gö-

remeyeceksin.’
461 Da Allah’a Hz. Musa’dan daha saygn deildi. Allah

teala ‘Göklerin ve yerin yaratl insanlarn yaratlndan daha büyüktür,

insanlarn çou bilmez’
462 buyurduu için Musa’y daa yönlendirmitir.

Da yeryüzünden, Musa ise insanlardand. Öyleyse dan yaratl an-

lam bakmndan Musa’nn yaratlndan daha büyüktü. Baka bir ifa-

deyle yeryüzü ve göün Hakkn mertebesine aidiyeti, kendilerinde bu-

lunan yer ve gök bakmndan insanlarn yaratlndan daha büyüktür.

Çünkü onlar mana ve suret olarak gökte ve semadadr. O ikisi ise, suret

olarak deil, mana olarak insanlarda bulunur. Mana ve sureti birletiren

ise, delil olma yönünden onlardan tekiyle snrl kalandan daha büyük-

tür. Bu nedenle ‘
Fakat insanlarn çou bilmez’

463 buyurmutur. Bizi bunu

bilen azlardan yapan Allah’a Kamd olsun! Da sureti ve manay birle-

tirmitir. Öyleyse da, Musa’nn manevi dandan daha büyük idi.

Çünkü o bütün insanlar gibi âlemin bir sureti idi. ki durumu birleti-

ren daha güçlü ve da adn almaya daha hak sahibi iken, tecelli esna-

snda parça parça olmutur. Böyle iken, da kendisinde suret olarak

deil mana olarak bulunan Musa’nn durumu nasl olabilir? Görme,

gerçekletiinde karsnda sebat gösterecek kimse adna gerçekleebi-

lir. Da ise kendiliinde sabit, bakasn ise sabit klclk özelliiyle

nitelenmitir. Çünkü da, yeryüzünün sallanmasn (durdurmu ve)

onu sabit klmtr. Güçlükler ve büyük hadiseler karsnda direnç

gösteren kimse için öyle denilir: ‘Falanca bir dadr.’ Bu nedenle Al-

lah kendisini özellii sebat olan daa yönlendirmitir. Kendisine tecel-
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li ettiimde da sabit kalrsa, sen de içindeki dan sabitlii yönünden

beni göreceksindir.

Allah’ görmeye güç yetmez

Çünkü o bütünüyle siler süpürür

Yaratklar müahede güç yetirseydi

Yeryüzü tabakalaryla birlikte güçyetirirdi

Benim görmem müahede deildi

O birferyattan ibaretti

Allah’n peygamberine ‘Rabbini gördün mü’ diye sorulduunda

öyle demitir: ‘Nuranî idi, nasl görebilirim!’ Çünkü olu karanlktr.

Nur ise Haktr. Nur ve karanlk, gece ve gündüz bir araya gelmedii

gibi, bir araya gelmez. Aksine onlardan her birisi, dierini örter ve ken-

disini ortaya çkartr. Gündüzü gören kimse geceyi göremez. Geceyi

gören kimse, gündüzü göremez. Öyleyse i, zahir-bâtn, Hak-halk ol-

mak üzere iki ksmdr. Halk görürsen (yaratklar), Hakk görmezsin.

Hakk görürsen, halk örmezsim Hakk ve halk bir arada asla göremez-

sin. Fakat biri dierinde, öteki berikinde bilgi müahedesi eklinde gö-

rülebilir. Çünkü biri örtü, dieri örtülendir.

K YÜZ ONUNCU BÖLÜM
Mükaefe

Hak sana isimlerini vermi

Anlayarak, bir emanet olarak al

Emanet tanr

Tayan ise zalim ve cahil
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Maksadm anlarsan

Keif sahibisin, hükümlerini yerine getir

Onlarla ne zaman çarrsa

Emrine kulak ver ve saygl ol

Onlarda tasarruf nedeniyle

Zorlamaya kalkmak yakmaz

Çünkü bir kulsun sen ve O'nun isimleri

Sunulmu rabliktir, hürmet göstermelisin!

Emanet makamdr veya onu iade et

Rablerine ve balan

Onlarn durumu hakknda halin sana verdiine

iaretlerini havra ve ganimet bil

ite budur raz olunmu mükaefe

Sahibi de masum efendi

Bilmelisin ki, sûflere göre mükaefe, ‘emaneti anlama5 karlnda
kullanld gibi halin ilavesini hakkyla anlama karlnda kullanlr.

Bazen de, iareti iyice anlamak için kullanlr. Bilmelisin ki, mükaefe

anlamlarla ilgiliyken müahede zatlarla ilgilidir. Müahede isimlendiri-

lene ait iken mükaefe isimlerin hükmüne aittir. Bizce mükaefe, müa-

hededen üstündür, çünkü Hakkn zatn müahede mümkün olsayd,

müahede daha tam olurdu. Hâlbuki Hakkn zatn müahede, müm-

kün deildir. Bu nedenle mükaefenin üstün olduunu söyledik, çünkü

daha latiftir. Mükaefe kesif olan latifletirirken müahede latifi kesif-

letirir. Allah ehlinin büyük bir ksm, bu görütedir. Örnek olarak,

Ebu Hamid, bn Fûrek vc Münzirî’yi verebiliriz. Bir grup ise, tersini

iddia etmitir. Biz mükaefenin üstün olduunu söyledik, çünkü müa-

hede ettiin her eyde müahedenin ilgili olduu eye ilave bir hüküm

vardr. O ise, ancak keif vastasyla alglanr. Söz konusu ey zat yö-

nünden müahedede bulunursa, bu kez baka bir hükmün ona elik et-

mesi gerekir ve onun da keifle idraki lazmdr. Bu i böyle devam eder.

Öyleyse mükaefe, manevi bir idraktir. Bu yönüyle o, manalara özgü-
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dür. Bunun örnei udur: Bir hareketlinin keif yoluyla kendisini hare-

ket ettireni aradn müahede edersin. Çünkü o, bir hareket ettiricisi

olduunu keifle bilir. Bu durumda bilgi iki bilinene iliir. Müahedeyle

ilgili göz ise bir bilinene iliir. Öyleyse keif vastasyla müahede yoluy-

la idrak edilemeyen idrak edilir. Bunun yan sra keif, müahedede ka-

pal olan açar.

Mükaefe, daha önce de söylediimiz gibi, üç anlam için kullanlr:

Bilgi miikaefesi, hal miikaefesi ve vecd mükaefesi.

Bilgi Mükaefesi: Bilgi mükaefesi, emaneti anlay gücüyle tam ö-
renmektir (mahiyetini tam anlamaktr). Baka bir ifadeyle, müahede

ettiin varln sana tecelli ederken neyi amaçladn tam olarak anla-

maldr. Çünkü O sana sadece sende bulunmayan bir bilgiyi örenmen

için tecelli etmitir. Müahede, bilgiye giden bir yol iken keif yolun

sonu ve nefiste bilginin gerçeklemesidir. Ayn ey, sana hitab duru-

munda geçerlidir. Bu durumda sana hitabn duyurur. O da kulan

müahedesidir (miiahede-i semi). Çünkü müahede her zaman duyusal

güçlere ait iken keif manevi güçlere aittir. Hak sana anla diye duyurur.

Duyularn idrakine göre herhangi bir yolla sana tecelli edip bir eyi an-

laman irade ettiinde, bu anlama (iradesi), O’ndan sana gelen bir ema-

nettir. Söz konusu emanetin bir ehli vardr ve onu ehline vermen yara-

r. Bunu yapmazsan, (emanete) hyanet etmi olursun. Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Meclisler emanettir.’ Meclislerde konuulan sözlerden

Allah’n sana anlama imkân verdiklerini sadece onlar konuman uygun

olan -ki o bunlarn ehlidir- kiilerle konuabilirsin. Bir insan sana bir

ey söylerken, saa sola dönüyorsa (etrafi gözetliyorsa), söyledii sözün

sana verilen bir emanet olduunu anlamalsn! Öyleyse müahedenin

nasibi, senin gördüün, duyduun, yediin, kokladn ve dokundu-

undur! Kefin pay ise, bütün bunlardan anladndr ve anladn bir

emanettir. Anladn emanet. Hakkn emrinin ehline ulatrlmasn ve-

ya reddedilmesini emrettii bir ey olabilir. Onu reddetmek, unutur gi-

bi yapmaktr, bunun nedeni hakkn yerine getirememektir. Bu durum-

da kendini sanki duymam ve görmemi gibi yaparsn. Bu, arifler için

oldukça çetin bir kapdr ve edebi ve hududu gözetmeyi gerektirir.

Çünkü onunla yalan arasnda sadece bir perde vardr. Ayn ekilde, ha-

inlik ile onun arasnda sadece bir perde vardr. Haddi gözetmek, senin

ile yalan ve hyanet arasnda bir perdedir.
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Gözetilecek snr bilmek, öyle gerçekleir: Sana iyilik yapan birisi

gözünün gördüü veya kulann duyduu veya dier güçlerinden biri-

siyle algladn bir müahedenin sonucunda yüklendiin emaneti sana

sprar. Soran kii ise ‘emanetin ehli deildir.

5
‘Ehli deildir

5 demek u
anlama gelir: Bu emaneti sana verenden onun kime ulatracan iste-

diini de örenmi olmalsn. Sana yapt iyilik nedeniyle, sorana ce-

vap verirsen, emanete hyanet etmi saylrsn. Cevap vermez veya cevap

verirken soru sorann tatmin olaca baka bir konuya dönebilirsin. Ce-

vab gizlediini anlarsa, bu durum, ona ar gelir ve yalan söylemi

olursun. Nitekim Hz. brahim’in üç konuda yalan söylemi ve bunlar

kyamette kendisine etki etmi, bu nedenle -yalan söylemedeki iyi niye-

tine ve sözlerdeki doruluuna ramen- efaat kapsn açsm diye ken-

disine bavurmas istendiinde, Allah’tan utanmtr. Çünkü doru söy-

lese bile, muhatabn maksad o deildi ve bu nedenle ‘yalan’ diye isim-

lendirilmitir. Bu konunun ne kadar önemli olduuna baknz!

öyle diyebilirsin: ‘Bence yalan söylemek daha ar, hakka uymak

dorudur .

5 Hakk bakasma tercih eden doru sözlülerin bu konudaki

yaklam, soru sorana öyle sormaktr: ‘Sorunun cevabnn yönleri var-

dr. Hangisini örenmek üzere sorduunu bilmiyorum ?
5
Yönlerin ay-

rntsn söylerse, ‘bana maksadm açklamalsn’ demelisin. Cevab al-

madaki maksadm açkladnda ise maksad emanete dahil olan husus-

lardan olabilir. Bu durumda, onun korumak üzere bizden söz alnm
bir emanet olduunu belirtirsin. Allah’n hakk gözetilmek için daha

önceliklidir ve bu konuda kendisinden çekinmemelisin. Bununla birlik-

te soru soran kii, sana iyilikte bulunmu birisi veya otorite sahibi bir

hükümdar olabilir. Kendisine soru sorulan perdeli bir Yahudi senden

daha vefal olamaz! Güya sen arif ve müahede sahibisin. Hâlbuki vefa

konusunda sana onunla örnek verilmitir. Soru soran istediini söyler

ve bu istek emanetle ilgili deilse, yararlanmas için cevap verirsin. Yine

de tayamayaca eyi ona söylememen gerekir. Yoksa vebali sana dö-

ner. te ‘emaneti tam anlamak5
derken, kast ettikleri budur.

Hal ile Mükaefe: Hal ile mükaefe, halin ilavesini tam anlamak

demektir.

Bilmelisin ki, her hangi bir vakitte bir nitelikle nitelenen kimse için

o nitelik, bulunduu anda onun halidir. Bu nitelik herhangi bir nitelik
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olabilir. Bu nedenle hal, söz tamamlandktan sonra gelebilir. Yani zik-

redilmemi olsayd, baka bir bilgiyi verecekri. Bildirilmek istenen o ni-

telik ise, haber verenin maksadna göre sözü ifade etmemi demektir.

öyle dersin: ‘Zeyd’i gördüm .

5 Burada söz, bamsz bir ekilde tamam-

lanmtr. Ardndan onun binekli olduunu ekleyerek öyle dersin:

c

Zeyd’i binekli gördüm .

5
Yani onu biniyorken gördüm. Maksadn sade-

ce onu binekli gördüünü belirtmek ise, bu deerlendirmeyle söz ta-

mamlanmamtr. Baka bir ifadeyle, dikkate aldn ve amaçladn ya-

rar ortaya çkmam, fakat genel anlamda bir fayda ortaya çkmtr. Bu

ise Zeyd’in görülmesidir. Sen onu gördün, fakat hangi halde olduunu

belirtmedin. te bu ‘halin ilavesinin anlalmas5 derken kastedilendir.

Burada hal, amaca baklmakszn, genel anlamda yarar salayan eye

ilave bir durumdur. Bu da, emaneti tam anlamak eklindeki birinci

mükaefe türüne döner. Seninle karlaan biri ‘Zeyd’i gördün mü ?
5
di-

ye sorunca, ‘gördüm5
dersin. Sonra sorulmam bir hali de ekler ve ‘gi-

diyordu5
dersin. Adam ‘Zeyd’i gördün mü?’ diye sorarken, içinden

‘Acaba ehirde midir, kendisiyle bir araya gelsem’ diye geçirmi olabilir.

ehirde deil ise, bu amac gerçekleemez. Bu ve benzeri durumlar, ha-

lin ilavesidir.

Allah ehlinin yolunda ‘halin ilavesi
5

,
herhangi bir zat herhangi bir

halde görmendir. Bu halden ve ondan dolay, söz konusu kiinin du-

rumunun neye varacan örenirsin. Böyle bir hal, halin ilavesi diye

isimlendirilir. Hal ile mükaefe de, bunun bir benzeridir. Hali

mükaefe, bir zat hareket, duraanlk veya -bakann doasna uygun

olan veya olmayan- bir nitelikte görmendir. Bu halden harekede ilave

bir durum kefedersin. Bu ise söz konusu halin kendisini alglayan hak-

knda bir sevgi veya nefret veya isteksizlik veya herhangi bir eye sevk

etmesidir. Bütün bunlar, sana verdii halin ilavesidir. Bu sayede Allah

katndaki menzil örenilir. Bir sûf öyle demitir: ‘Rabbimin beni ne

zaman seveceini bilirim ?
5 ‘Bunu nereden bileceksin ?

5

denildiinde, ‘O

bunu bana bildirir
5 demi. ‘Allah’n peygamberinden sonra bir vahiy mi

var?’ denilince, u ayeü okumu: ‘Bana uyun hi, sizi de Allah sevsin .’464

Ardndan öyle demi: ‘Ben u an emredilmi olduu ekilde (peygam-

bere) uyma halindeyim. Allah ise sözü doru olandr. çinde bulundu-

um hal bana bu anda Allah'n beni sevdii (bilgisini) vermitir. Çünkü

ben, Allah’n sevdii eyin bir tecelligahym ve Allah Teala sevdiine
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bakar. Sevdii ise, benim üzerinde bulunduum haldir. O, beni sevilen

haline getiren sevgiyi ‘uymaya’ balamtr.

Vecd ile Mükaefe: Vecd ile mükaefe iaretin tam anlalmas de-

mektir. aret derken ‘uzaktan yaplan nida’ anlamndaki iareti deil -

çünkü ses onun boyutuna ulaamaz- meclisteki iareti kastetmekteyim.

Hakkn meclisleri iki türlüdür: Birinci tür sadece Allah ile yalnz kal-

nan meclislerdir. Böyle bir mecliste iaret gerçeklemez. Bu meclis,

kendisini bilmesi bakmndan O’nunla oturduunda gerçekleir, ikinci

tür, mecliste bakalarnn da bulunduu ksmdr. Bu meclis, Hakkn

kuluna içinde bir topluluun hazr bulunabilecei bir meclisteki tecelli-

sidir. Söz konusu cemaat -isterse o kiiye ilave bir kii olsun- az veya

çok olabilir. Böyle bir mecliste iaret gerçekleir. Çünkü öteki bir veya

daha fazla saydaki çiinin ayn merepte toplanmas mümkün deildir.

Oturanlardan her biri ötekinin Allah karsndaki haline muttali olsayd,

onu kaldramaz, kafirlikle suçlar ve inkâr ederek ‘Bu adam blis’tir’ der-

di. Böyle bir durumda mecliste kendisiyle birlikte oturan herkes için Al-

lah’tan anlamann iaret yoluyla gerçeklemesi gerekir, açk ifadeyle de-

il! Her insan o iaretten yetenei ölçüsünde bir ey anlar. Allah katn-

da kelime ise tek iken meclistekilere göre pek çoktur. Herkes, dierle-

rinden daha özel olduunu zannederek, memnun bir halde meclisten

ayrlr. Allah’n baz adamlar vardr ki, onlara bir anlay, genilik ve

emaneti koruma gücü vermitir. Bu sayede onlar, meclislerdeki herkese

dönük iaretleri ‘Allah’tan anlarlar.’ Onlar, inkâr tecellisinde Allah’a ta-

nyanlar olduu kadar bütün inançlarda O’nu müahede edenlerdir. Bi-

zi onlardan yapt için Allah’a hamd olsun! Bunu yapacak olan da

O’dur zaten! Bu kadar açklama yeterlidir.

ki yüz onuncu bölümün bitimiyle, on yedinci sifr sona erdi.
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Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

K YÜZ ONBRNC BÖLÜM
Levaih (Parltlar)

Hakkn levaih’i srlar nedeniyle ortaya çkan eyler

Yükseklikten; bir halden bir hale

Bazen bakan için ortaya çkar

Hal ve bilgiyle organ olmakszn

ahitlerinin sana verdii niteliklerden

Delili ise gölgede gölge gibi olmaktr

I

Bilmelisin ki, sûflere göre levaih (parltlar), srlara hal be hal par-

layan eylerdir. Bize göre ise (görme) organyla snrlanmadnda göze

parldayan zât nurlar ve (ilahi) yüze ait tecellilerdir. Bu tecelliler, olum-

suzlama deil ispatlama tarzndadr. Eserlerini müahede esnasnda pa-

rldayan ilahi isimlerin nurlar ise, onlarn nurlaryla bilinir. Bir halden

bir hale yükselmeye gelirsek, kendisinden daha yüksek bir hale intikal

edildiinde bulunduu halden ayrlarak bir önceki hale tekrar dönme-

mek demektir. Bununla kastedilen ise halin getirdii Allah hakkndaki

bilgi ve ilahi varidattr. Bunlar, kerameder deil, menzillerdir. Çünkü

haller bazen defalarca tekrarlanr. Fakat haller kiiye Allah hakknda ye-

ni bir bilgi kazandrmadkça, bu haller nedeniyle sahibi övülmez. Bu ar-

tn olmas kaçnlmazdr ve bu levaih diye isimlendirilen eydir. Hal-

deki bu art kiiyi yükseltmezse, hali doru olsa bile, laiha deildir.

Hal, insann fani veya baki veya sahv veya sekr halinde (ayklk ve sar-

holuk) veya cem 5

halinde veya fark halinde veya gaybet veya huzur ha-

linde olmasdr. Haller malumdur. Onlar, bu bölümde zikrettiimiz bö-

lümlerde (ele alman konulardr). Bunlara (kar) Allah peygamberine
(

Rabbim ! Bilgimi «artr
’465 demeyi emretti. Bu bilgi, peygamberin sahip
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olmad bir mertebeyle Rabbinin nezdinde yükselmesini salar. Bu

haller dünya hayatna özgü olmad gibi sadece insanlara da özgü de-

illerdir. Aksine onlar, dünya ve ahirette bütün yaratklar için geçerli-'

dir.

Öyleyse levaih, âdeta, keiflerin ilkeleridir (mebadiü’l-küûf). Bu

nedenle bazen sabit olur ve bazen de hzla kaybolurlar. Fakat bulun-

duklar kimsenin Allah nezdindeki derecesinin yükselmesini salayacak

bir bilgi art getirmeleri gerekir. Bu durum, levaih’te arttr. Laiha’nm

artnn ise idrakin basar (göz) ile -basiret ile deil- gerçeklemesi oldu-

unu belirttik. Fakat bu basar, o halde özel bir yönle snrlanm organ-

la snrlanmam olmaldr. Aksine idrak, düünen nefse nispet edilen

basar’n hakikatiyle gerçeklemelidir. Sonra buna baka bir ey daha ek-

lenir. O da, Hakkn kiinin gözü olmasdr. Bu durum, onun gözünün

organla snrlanmad hakknda bir ahit ve Rabbinden açk delildir.

Bu makam, Hz. Peygamber adna gerçeklemitir. Nitekim kendisine

Rabbini tabakalar olan snrl gözüyle görüp görmedii sorulduunda

buna cevap vermitir. Birisi ona ‘Rabbini gördün mü?’ diye sormu.

Burada soru soran kii, organla snrlanm gözle görmeyi kast ermitir.

Hz. Peygamber ise ‘Nuran i idi, nasl göreyim’ demitir. Baka bir ifa-

deyle, bu idrakin nuru, o ilahi nuru alglayamaz. Bununla birlikte snrl

gözün de ilahi nurda belirli ölçüde bir idraki vardr. Çünkü ilahi mr,

Kur’an- Kerim’de zikredilmi belirli özelliklere göre, lambaya benzeti-

lebildii gibi, ayn ekilde bütün bu ardar gerçekletiinde de göz ile

görülmesi mümkündür. Bunu kendinde bir düün bakalm! Böyle ise

‘Onu gözler göremez*66 ayeti, iki ekilde yorumlanabilir: Birincisi, ayet,

hakikatlere dikkat çekmek anlamnda gözlerin kendisini görebileceini

reddetmitir. Onu sadece gözler deil, gözlerle bakanlar görebilir, ikin-

ci yoruma göre, ayet, daha önce de belirttiimiz gibi organla snrlan-

m olan gözlerin O’nu görebilmesini reddetmitir. Gözler organlarla

snrlanmadnda ise, O’nu idrak edebilirler. O, lambaya benzetilen

nurun ta kendisidir. Baka bir ifadeyle O, 1

benzeri gibi bir eyin olmad-
5467 nurdur. Öyleyse o tebih, kabul etmez, çünkü nitelii yoktur. Nite-

lii olan bir ey, benzetmeye konu olabilir. Çünkü nitelikler, nitelene-

nin hakikatinin verisine göre, kendisini kabul edenlerde bakalar. Söz

gelii bilgi, irade, konuma, kudret, duymak ve görmek gibi niteliklerle

Hak nitelendii gibi yaratlmlar da kendileriyle nitelenir. Bilindii gibi
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bu niteliklerin Hak ile ilikilendirilmesi, yaratklarla ilikilendirilmesiyle

bir deildir. Hatta, her ikisi de yaratlm olduu halde, bunlarn insan-

larla ilikisi, meleklerle ilikisinden de farkldr. Bunu bilmelisin!

Göze parldayan bu levaih, zatî müahedelerdir, selbî deillerdir.

Çünkü olumsuz nitelik, gözle alglanan bir ey deildir. Aksine o, akl-

larn algladdr. Aklla alglanan bir ey ise, levaih kapsamna girmez.

Eserlerinin müahedesi esnasnda ilahi isimlerden parldayan eylere ge-

lirsek, bunlar, nurlaryla bilinir. Baka bir ifadeyle onlarn nurlar kendi-

lerini izhar eder. Öyleyse ilahi isim, eserinin ruhu iken eseri de kendisi-

nin suretidir. Göz ise, insann cisimsel suretini görebildii gibi, bir is-

min sadece eserini -ki suretidir- görebilir. Öyleyse, herhangi bir tevil

olmakszn, ‘Zeyd’i gördü’ denilmesi dorudur. Bununla birlikte Zeyd,

(bedenini yöneten) kendinde gizli bir ruha sahiptir, onun bir sureti

vardr ve o bedenidir. Öyleyse ilahi isimlerin eseri, isimlerin surederidir.

Eserleri müahede eden insann isimleri müahede etmi olduu do-

rudur. Öyleyse isimlerin levaihi, bu görülen eser ile bu eserin ruhu olan

ilahi ismi bir araya getirmektir. Söz gelii bir adam gördüünü var sa-

yalm, fakat sen onun aradn Zeyd olduunu bilmiyorsun. Onu ken-

disini tanyan baka birisi de görür ve Zeyd’i gördüünü bilir. te bu

bilen kii levaih sahibi iken dieri levaih sahibi deildir. Çünkü ona bu

ismin suret ile irtibat ‘parldamam tr.’ ki idrak sahibi ahs arasndaki

fark bellidir. Öyleyse gören herkes ne gördüünü bilmez. te bunlar,

kendilerini örenmek isteyenler için, özede hallere ait levaih’tir. ‘Allah

dor uyu söyler ve doru yola ulatrr.*6*

K YÜZ ONKNC BÖLÜM
Telvin (Deime, Renklenme)

Bir kaiden bir hale geçmek

Tembelin aksine, halden kurtulmu olmaya delil
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Nefesleri hakka’l-yakin bilen kimse, onu bilir

Haliyle, hali bildii gibi

Fiil mazidir, gelecektir, sonra o ikisini olumsuzlar

imdiki an diye isimlendirilen fiil kipi

Nahi\cilerin halidir o

Hal yok olucu, hal kalc

O hal hakknda denilen doru sözdür

Ehl-i nazarn hali

Bilmelisin ki, sûfilerin çounluuna göre telvin, eksik bir haldir.

Telvih, kulun halleriyle renkten renge girmesidir (veya halden hale gir-

mesidir), Bu konuda u dizeyi okumulardr:

Her gün renkten renge girer

Bundan baka, seninle daha güzeldir
,

Hatta bazlar öyle demitir; Hakikat alameti, istikametin ortaya

çkmasyla, telvinin ortadan kalkmasdr. stikametin ortaya çkmasyla

art olmazsa, hiç kukusuz bu durum, kesin ve kapal bir bilgiye dikkat

çeker. Bu sözü eklediinde ise, gerçei bozar ve tanmnda eksikliini

söyleyenlere katlr. Bir grup ise öyle demitir: ‘(lk görüün) Aksine

telvin, sahibinin muhakkik ve kâmil olma (makamna) ulatnn do-

ruluk alametidir. Benim benimsediim görü de budur. Benim görü-

üm bu olduu gibi ben bunu benimserim, insan telvindc ne kadar yer-

leik ve sabit olursa (telvinde temkin), o ölçüde kemal sahibidir. Böyle-

likle temkini bhr ve öyle deriz: Telvinde temkin (deimede sebat

veya sürekli deime hali), temkin demektir. Binaenaleyh temkini ol-

mayanda herhangi bir i deimez (telvin). Allah’n ayetinden bunun

delili, ‘her gün O bir itedir
’469

ayetidir. Burada ci (e’n)’ kelimesi belirsiz

gelmitir. Bu grup telvine ekleme yapmtr. Hâlbuki sussalard, daha

yerinde olurdu. Çünkü telvini hu ilaveyle snrlamann bir yarar yoktur.

Bu ilave onlarn ‘Çünkü telvinde Kadir
5
in kudretini izhar vardr, böyle-

likle kul bundan bakalamay kefeder’ sözleridir. Bu ilave, bizim var-

dmz görüe delalet eden özet bir ifadedir.
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Telvin ilahi bir niteliktir. Her ilahi nitelik ise, bir kemaldir. Çünkü

bu ilahi mertebede hiçbir yönden ve tarzdan kesinlikle eksiklik düünü-

lemez. Makam ve i, ancak ilahi niteliklerden olmakla kemale erebilir.

Çünkü kemal, kaytsz anlamda ancak Allah’a ait olabilir. Bu durum

-delil getirmek istersek- ‘Göklerde ve yerdeki herkes O’ndan isler, O her

güfi bir itedir*70 ayetinde belirtilen durumdur. Telvin ise bundan baka

bir ey deildir. Öyleyse (sûf) cemaatin görüü de bizim görüümüze

katlr. Çünkü o, daha genel ve daha kapsamldr. Yoksa bizim görüü-

müz onlarnkine girmez.

Bilmelisin ki, varlkta bir eyin tekrarlanmamasnn ilahi geniliin

bir gerei olduunu bilen, oluta (kevn) doru ve geçerli olann telvin

olduunu da anlar. Çünkü telvin, ilahi geniliin delilidir. Kendinden

veya bakasndan, her bir nefeste Hakkn eserlerinin farkllamasna va-

kf olmayan insann Allah hakknda bügisi olmad gibi bu makam ehli

de deildir. Böyle bir insan, hem kendini hem Allah’ hem de bilgiyi

bilmeyenlerdendir. Bu kii, oturup kendine alasn! Hiç kukusuz onun

hayat hüsrandr! Böyle bir bilgisizlik, sahiplerine sadece benzetirmcyi

vermitir. Çünkü ayrt edici (bilgi), farkna varlmayacak ekilde giz-

lenmitir, Farkna varlmayan bir durumun bilinmesinden daha az da

yoktur. Bu durumda kendiliinde halden hale girdiini bilir, fakat han-

gi konuda halden hale girdiini veya kendisine neyin geldiini bilemez.

Allah Teala öyle buyurur; ‘Ona müteabih verildi.*
7' Yani birbirlerine

benzeyen (eyler verildi). Böylelikle insan, ilkinin kincinin aym oldu-

unu zanneder, hâlbuki öyle deildir. Aksine ikinci ilkinin benzeridir

(misi). Hakk müahede eden ya da bukalemunun müahedesini tam

olarak örenen (tahakkuk) kimselerin dndakiler için, eyada iki ben-

zeri ayrtran özelliin gözlem yoluyla idraki güçtür. Hayvanlar içeri-

sinde Hakkn 'her gün bir ite’ olma niteliine bukalemundan daha iyi

delili olan kimse yoktur. Öyleyse âlemde iki anda süreklilii olan bir ni-

telik veya hal olmad gibi iki kez ortaya çkan bir suret de yoktur. Bil-

gi ilkine de kinciye de elik eder. Öyleyse O, ilktir, Sondur, Zahirdir

ve Bâtndr. Çoklukta hüviyeti birleyen O’dur. Çokluktaki birlii idrak

edemeyen kimse, bu nitelikleri farkl yönlere ait nispet ve izafetler sayar

ki, aklclarn yöntemi budur. Sûfler ise, hüviyeti ve birlii kabul eder-

ler. O’nun kendisinden ilk olduu yönü, kendisinden Son, Zahir ve

Bâtn olduu yönün ayns sayarlar. Ebu Said el-Harraz bunu açkla-
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mtr. Öyleyse Allah adamlar, Allah adna ancak kendilerinin sahip ol-

duklar eyi kabul etmilerdir. Öte yanda oluta ve bütün yaratklarda

da ancak Hakkn kendinde bulunduu durum gerçeklemitir. Binaena-

leyh her ey her ey ile irtibatlanm, bir ile bir çarplm ve artmam,

çarplanla bir olmutur. Aym ekilde bir ile hangi say çarplrsa çarpl-

sn veya bir hangi sayyla çarplrsa çarplsn, sonuç artmaz. Aksine so-

nuç, çarplan sayyla ayndr. Gerçek de öyledir. Öyleyse telvin, birin

çoklukla çarpmdr. Bu çarpmdan kendisiyle çarplan çöldük veya bir-

likten baka bir ey meydana gelmez. Hak hiç kukusuz ki birdir. Bir

eyin kendisiyle çarpm, kendisine nispeti demektir. Biz, yüce ve akn
bir hakikatten (meydana gelmi) çoklarz. O yaratma yoluyla bizimle

ilikili olmu, biz ise varlmz yönünden O’nunla ilikili olmuuz. Öy-

leyse her kim kendisini yaratlm ve var edilmi olarak bilirse, Hakk

yaratan ve var eden olarak bilir. Âlemin salt birliine bakarsan, bir’i bir

ile çarpm olursun. Aleme bakarsan, bir’i çok ile çarpm olursun.

Alem O’nu isimlerinin eseridir. Daha önce levaih bahsinde belirttii-

miz gibi eser, isinin sureti demektir. Öyleyse bu durumda Haklan salt

birliini ancak isimlerinin suretleriyle (eserleri) çarpm olursun. Bunlar

ise O’ndan var olmutur. Bu çarpmda sonuç, O’dr. simler, çoktur.

Nebevi haberde, bu isimlerin says doksan dokuz olarak zikredilmitir.

Bunlardan fazla bilinen ve bilinmeyen isimler vardr. Hakikat bir, renk-

ler mertebeler, telvin ise mertebelere nispettir. ‘Birdir’ dersen doru

söylemi olursun. ‘Çokturlar’ dersen, yine doru söylemi olursun.

Çünkü Allah’n isimleri, farkl anlamlara ait olarak, çoktur. Hidayet

eden Allah’tr.

K YÜZ ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gayret (Kskançlk) Hali

Bakalama onun düünce olmas halidir

Bilgi ile hüküm arasmda insanlarn gittii bir ey yok
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Hükümle bu nedir dersen, bilgi onu reddeder

Hakikatten ret olarak, onda iflas vardr

Nicelik sahibi de öyledir, daha da cahildir

Gecenin karanlnda klavuzun rehberlik etmedii kiiden

Hakkn korumas kendisinden uzak durmaktan daha iyidir

Bu hükmün ise ünsiyeti yoktur

Bilmelisin ki, sûflere göre gayret, üç ksma ayrlr: Hakta gayret,

Hakka dair gayret ve Haktan gayret. Bu nedenle, benzerlik nedeniyle

ilgili olduu eye göre, gayretin üç hali vardr. Bu balamda gayrete ge-

lirsek, onun asl, bir bakasnn varb sabit ise ‘baka’y görmektir.

‘Baka’ var ise, sûflerden bu konuda aktardmz ayrntl görüler ge-

çerli olabilir. Burada ‘sabit’ derken, (Haktan) ‘baka’nm d varln

kastetmekteyim, yoksa akli varln deil! Çünkü ‘baka’ hiç kukusuz

ki aklda vardr. Fakat acaba aklda var olan bu ey dta var mdr, yok

mudur? Mazharlarda zuhur edeni kabul edenler, bakann varln ka-

bul etmez. Bununla birlikte, onun ‘gayret
5

diye ifade edilen hükmü ve

hali sabittir. Bu, mazhann istidadnn (kendinde) zuhur edendeki etki-

sidir. Baka, dta veya hal gerei, birçokluu zorunlu klar. Bunun

böyle olmas zorunludur. Hiç kukusuz ki çokluk, akledilir bir eydir.

Fakat acaba onun bird varl var mdr, yok mudur? Bu konuda gö-

rü ayrl vardr. Bazlarna göre, dta ortaya çkan bu çokluk, tek bir

hakikat ile fiilen var olan farkl hallerden ibarettir. Çokluun bu hakikat

olmakszn varl yoktur. Öyleyse çokluk, nispederden ibarettir ve do-

laysyla d varlkta onun d bir gerçeklii yoktur. Bazüarma göre ise

çoklukd varla sahiptir. Böyle düününler, (çokluun kendisiyle var

olduu) tek hakikati veya mazharlarda zuhur edeni kabul etmez. Çünkü

görülen çok olandr, yoksa çokluk deildir. Bu yoruma göre çokluk

akledilir, çok olanlar ise görülen ve var olandr, ite eyada gayret hali-

nin hükmü buradan ortaya çkm, lah Tcala da gayret özelliiyle nite-

lenmitir. Bir ey ‘eyler’ olmadkça, kendinden bakas olamaz. eyler

olduunda ise, her bir ey dierinden baka haline gelir. Hak ise ‘eyler’

deildir ve dolaysyla ‘baka’y kabul etmez. Kukusuz ki Hak, gayûr

(bakal kskanan) olmakla nitelenmitir. Taknlklar yasaklamas da

O’nun ‘gayretinden kaynaklanr. Öyleyse zikrettiimiz hususu dibiyle
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bayla düünürsen, ‘takn’m mahiyetim ve hangi fiilin bu kapsama gi-

rip hangisinin girmediini anlarsn. Öyleyse baka gerçekte sabittir-

sabit olmayandr, odur-o olmayandr.

Bu balamda Haktaki gayrete gelirsek, münker ve taknlarn gö-

rülmesi halindeki gayrettir. Hak kendisini bu gayret ile nitelemi, Mele-

i a’la, peygamberler ve salih müminleri de kendisiyle nitelemitir. Buna

göre gayret, doaya kazldr ve bu nedenle gayretin olmas zorunludur.

u var la gayret, övülen ve knanan diye iki ksma ayrlr. Biz övülen

gayret hakknda konumaktayz ve o Haktaki gayrettir. Bu anlamyla

gayret, en çetin meselelerden birisidir. Çünkü Hak, gayretinden dolay

taknlklar yasaklamtr. Âlemde ‘taknlklar’ gerçekletiinde ise,

dünyada veya ahirette Allah’n onu cezalandrmada acele ettiini gör-

medik. Buradan u sonucu çkarttk: Bu cezalandrmaya büyük bir en-

gel olmaldr vc bu engel (cezalandrmay gerektiren isimden) daha

kapsamldr. Bu engelin ilahi gayret ile ilikisi, üahi bilginin kudret ile

ilikisi gibidir. Çünkü kudret, sonsuz eylere ilise bile, bilginin kendi-

sinden daha kapsaml olduundan tereddüt etmeyiz. Çünkü bilgi kud-

rete olduu gibi mümkünlere, zorunlulara, imkânszlara, olanlara ve

olmayanlara da iliir. Bununla birlikte delil, sonsuz olann sonsuz olan-

dan üstün olamayaca bilgisini verir. Kskançln kendisine kar ger-

çekletii bir fiilin kendisinden çkt kimsenin cezalandrlmasnn ter-

kini gerektiren sebepte de ayn durum söz konusudur. Bu sebebin gay-

ret halinden daha güçlü olmas kaçnlmazdr. Bütün bunlar, Hakka da-

ir (gayretin) durumuyla ilgilidir.

Yaratlm söz konusu olduunda ise, nefsin bakalamas (veya

gayrete kaplmas) kaçnlmazdr. Yaratlm Hak karsnda yükümlü-

dür vc bu zorunludur. Bunu bulamayan yükümlü ise, knanmtr.

Çünkü insan (taknl) eliyle, sonra diliyle ve -nefiste bulunursa- de-

itirmekle ve bakalatrmama yükümlüdür. Bu ise imann en zayf de-

recesidir. Öyleyse gayret hali, Allah’n raz olmad bir i gerçekleti-

inde, kiinin nefsindeki durumun bakalamas olarak bulduu haldir.

Bu durumun kendinden veya bir bakasndan meydana gelmesi duru-

mu deitirmez. Harta bu nitelikteki insan masumdur. Çünkü gayreti

gerektiren bir fiilin kendisinden ortaya çkp da kskanlmayan kimse,

ayn eyi bakasndan gördüünde kendisi gayrete kaplr. Böyle bir

gayret, ilahi-gerçek gayret deil, sadece nefs kaynakl bir gayrettir ve
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Hakka yaklamaya vesile olmaz. (Hakknda konutuumuz) Gayret,

ilahi-gerçek gayrettir. Fakat Allah ehlinin çou onun farkna varamaz.

Onu ancak Hakk hakkyla bilenler anlayabilir. Çünkü Allah, yaratkla-

rndan çok daha kskançtr (gayur) ve kskançl gerektiren fiilin faili

de O’dur. Bu fiilden dolay da genel anlamda bir ceza vermez. Ayn ey,

belirli bir fiil nedeniyle Zeyd’e kar kskançlk gösteren kimsenin dav-

rannda geçerldir. Ayn fiil kendisinden ortaya çktnda ise, kskanç-

lk meydana gelmez. Bu nedenle ‘bu hal sahibi, kendisi ve bakas hak-

knda genel anlamda kskançla kaplana göre, Haldun kskançlk nite-

liiyle nitelenmede daha hak sahibi ve önceliklidir’ dedik. Bu nedenle

de masum ve korunmu diye isimlendirilir. Böyle birinden kskançl

gerektiren fiil meydana gelmemitir. O, genel anlamda övülmü ve eri-

at tarafndan beenilmi kiidir. Dieri ise, zorba bir insan yaratlmlar

Tarafndan knand gibi, knanmtr. Bununla birlikte ‘zorbalk’ ilahi

bir niteliktir. Ayn ekilde, özel anlamda gayret ile müminin nitelenmesi

uygun deildir. Aksine mümin. Hakka dair genel anlamda gayret sahibi

olmaldr. Bu durumda Allah kendisini över ve metheder.

yice düünürsen kendisiyle rahata erebilecein gayretin srlarndan

birisine dikkatini çekmi oldun. Onu kullanmazsan, bedbaht olursun.

Öyleyse herhangi bir snrlama yapmakszn genel anlamda Hak için

kskanç olmalsn!

Hakka kar kskançlk haline gelirsek, bu, (srlar alglayan idrak

mahalli anlamndaki) ‘srlan ve esrar saklamaktr. Bu hal, Melamiler-

den gizlilerin ve iyilerin halidir. Onlar, makamlar tannmad için,

meçhul kimselerdir. Dolaysyla onlarda Allah’n kendilerine dönük ina-

yetinin bilinmesini salayan herhangi bir belirti gözükmez. Onlarn hal-

leri, bulunduklar yerin hikmetine göre, makamlarn gizler. Onlar, tar-

tma yerlerinde görünmezler. Bunun nedeni, o yerde efendilerinin -ki

Haktr- uluhiyetinin tartma konusu haline getirilmi olmasdr. Bu

grup ise, efendilerini hakka’l-yakin olarak tanm, bu tanma, efendile-

rinin gizli kald yerlerde görünmekten onlar alkoymutur. Bu neden-

le sradan insanlarn yerine getirdii ibadetleri yerine getirme yolunu

seçmilerdir. Bu ibadeder, onlarn genellikle ‘Allah ehli’ diye isimlendi

rilmelerine imkân tanmaz. Çünkü baz velilerin hallerinde gözüken ha-

rikulade olaylar gibi, sradan insanlardan ayrmalarn salayacak her-

hangi bir fiil (söz gelii keramet gibi) kendilerinden ortaya çkmaz. Ya
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da münker ileri deitirmek gibi bir fiil onlardan ortaya çkmaz. Bu
deitirme ortaya çktnda, iaret edilebilecek ekilde, genel deitir-

meden farkllar. te bu, Hakka kar gayret halidir.

Haktan dolay gayret haline gelirsek, bu, Hakkn velilerini sakn-

masdr. Çünkü Hak onlan dier kullarndan gizlemitir. Bu nedenle

gizlenme onlara sevimli gelmi, Allah onlara bulunduklar yerin hük-

müne göre mârifete ulatrmtr. Böylelikle onlar da efendilerinin nite-

liiyle nitelenmilerdir. Böylece onlar, Allah nezdinde alkanlk perde-

lerinin ardnda bulunmulardr. Öyleyse onlar, Allah'n sakndklar ve

gelinleridir. Binaenaleyh Allah onlarn nezdinde nasl ise, onlar da Al-

lah’n nezdinde öyledirler (gizli). Onlar, O’ndan bakasm müahede

etmedii gibi O da onlardan bakasna bakmaz. Onlarn gidiatlarn

tanmak isteyen kimse, Hakka kar gayret yolunu takp etmeli ve böy-

lelikle onlarn sülüklerine katlmaldr.

Baz sûfiler ise Hakka kar gayretin gafil dillerle zikredilmesi oldu-

unu söylemitir. O’nu zikreden herhangi bir dil, gafil deildir. Aksine

hakk zikreden her dilin sahih bir meyvesi vardr ki, bu dil sahibinin ne-

fesinden bir niyet kendisine elik etmese bile, zikreden -ya dil- ona

ular Öyleyse kimse O’nu gafletle zikretmemitr. Aksine her zikir
cHer

ey O’nun hamdini tespih eder, fakat siz anlayamazsnz* 72 ayetinden orta-

ya çkar. Bunlar da öyledir. Öyleyse bu sözü söyleyen insann adam-

lk’tan nasibi yoktur. Ayn durum, böyle nezih bir güzellie balemaktan

uzak duran kimsenin gayreti için söz konusudur. Heyhat! Hangi bak
sana aittir ve bak kendinden kaynaklanan varlk nerededir? O’ndan

bakasna m baklr? Ey irk koan! Böyle bir söz söylemekten utanm-

yor musun? Öyleyse Haktan gayret hali, senin Hak olman ve gayrette

gayretin Hak ile ilikisi gibi bulunmandr. Böyle bir durumda, neyden

dolay gayret edildiine bakar, o hale göre davranrsn. Çünkü Hak, e-

ya arasnda baka ve ayrmn vc temyizin bulunmasn ister. Buna ya-

parken ilave bir zâtn veya varln ispattan veya tek bir hakikatte ol-

madan çokluu reddetmekten saknmalsn. Öyleyse çokluu sabitlik

bakmndan kabul et, varlktan ise olumsuzla! Birlii ise varlkta olumla,

sübuttan dla! Bunu bilmelisin!
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iki yuz on dördüncü bölüm
Hürriyet Hali

Fetâ’nn hali onun ayn olunca

Öyle biri hürdür, olmasa bile!

Var olmayan yok iken

Varlk vermesiyle olacaktr

Kulun hürriyeti malul

Özgürlük sadece ‘ol’ diyenin

Ey hür! Muhtaç olma sakn (bir mümküne)

Mümkünün yoksulluu seni de zayflatr

O zorunludur, bak ne görürsün!

Sen de zorunlusun, gerçek ortaya çkt

Onun zenginliini bizim yoksulluumuza kat

Bence bu en güçlü cennetlerdendir

Bilmelisin ki, sûflere göre hürriyet, bütün yönlerden tamamen

azatl istemek demektir. Bu durumda insan, Allah’n dndaki her ey
olma hürriyetini elde etmi olur. Bize göre hürriyet ise, Hakkn niteli-

iyle kulun niteliini ortadan kaldrmasdr. Bu ise Hak kulun duymas,

görmesi ve bütün güçleri olduunda gerçekleir. Kul ancak Hakkn var-

lyla izale ettii bu niteliklerle kuldur. Bununla birlikte söz konusu

kulun varl sabittir. Hak, memluk olmaz. B durumda bu mahal,

‘hür’ olur. Çünkü bu niteliklerle nitelenmedii sürece kendiliinden bir

anlam yoktur. Bunlar, bizzat Haktr. Fakat hakkn nitelikleri onlarn

ayn deildir. Böylelikle ahsn varl, ‘Ben onun duymas oldum’ sö-

zündeki zamirin varlyla sabit olmutur. Buradaki zamir (hu), kulun

d varldr. Nitelik ise, kulun deü, hakkn ayndr. Böylelikle bu

ahs adna hürriyet sabit olmutur. Öyleyse o, anna yarar ekilde

Hakkn ayn olan -yoksa O’ndan baka olmayan- bu niteliklerin hü-

kümlerinin mahallidir. Hakkn nitelii ise kendi sfatyla deil, kendi-
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siyledir. te bu ahs kendisi bakmndan odur, nitelii bakmndan

ise o deildir.

Senin niteliin madum, aynn ise zahir

Sen onun için evvelsin, o senin için ahir iken

Sen onun mülkü. Sen onun kulu deilsin

Sen zorlanan deilsin, zorlayann kendsisin

Gerçekte Hak için ‘hür’ denilemez, fakat
c

köle deildir’ denilebilir.

Çünkü Hak, zâtna ait olumlu niteliklerle deil, selbi nitelikle bilinebi-

lir. Fakat mazharlarn kendilerinde zhur eden olmas bakmndan

Hakta bir hükmü vardr. Böylelikle, örfe göre, eksiklik, tamlk ve kemal

nitelikleri gibi, mazharia ilikilendirilen bütün nitelikler, Hak ile ililci-

lendirilir.

Hak var, yok bakas

Onun zuhur eden varl, kulun ayn

Ama sen yine de ‘onlarn ayndr ’ deme

Sen benim dediimi söyle, ekleme bir ey

lahi eriatlarn dilleri, bunu mecaz olarak deil, hakikat olarak dile

getirmilerdir. Teorik-akli deliller ise, ilahi mertebeden böyle bir eyi

olumsuzlarlar. eriatlar kendisini getirdiinde, ise, onlarn arasndan de-

rin bilginler, böyle bir eyi tevil ederler. Bunun nedeni, Hak onlarn

görmesi olmad için, keiften mahrum kalmalardr.

Eksikliine ramen fikre balandlar

Ama ndan hiç aydnlanmadlar

Zâtm gözlerden gizleyen münezzehtir!

Nitelikleriyle yaratklarnda izhar eden kendini

Öyleyse ne. hür var ne köle!

Artk sözleme nerede, vaat nerede!
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Bilmelisin k, hür, eylerin ve ilerin gemini elinde tutan kimsedir.

Onlar kendisine sahip olamaz, o onlara sahiptir, onlar kendisini yön-

lendiremez, o onlar yönlendirir. Böyle biri, lci mertebede de yoktur.

Çünkü Allah ‘Bana dua edin ki size karlk vereyim
*73

der. Allah, bizi da-

vet ettiinde, kendisine olumlu karlk vermemizi istemitir. Böylelikle

hem kul hem Hale yönünden ‘yönlendirme’ gerçeklemitir. Kulun dua-

s ve dilei olmasayd, Hak ‘mücîb (duaya karlk veren)’ olmazd, hâl-

buki duaya karlk vermek, O’nm bir niteliidir. Öyleyse kuldan Hak-

ta tasarrufta bulunabilme nedeni meydana gelmitir. Kukusuz Haktan

kulda tasarruf meydana gelmitir -yoksa onun nedeni deil-. Bu ortak-

lk, Hak üe kul arasnda gerçeklemitir. Öyleyse bu nitelie sahip biri-

sinden mutlak anlamda hürriyet gerçeklemez. Gerçekte hürriyet bir

varla sahip deildir. Çünkü (varlklar arasndaki) görelilikler, bunu

imkânszlatrr. Fakat hürriyetin hakikati, âlem O’ndan kendisi nede-

niyle -baka bir nedenle deil- ortaya çkm olsa bile, Zâfn âlemlerden

müstaniliinde bulunur. O, âlemlere muhtaç deildir ve bu nedenle

hürdür. Âlem ise O’na muhtaçtr. O halde âlem köle ve kuldur. Dolay-

syla hiçbir zaman âlemdekiler hür olamaz. Uluhiyet kendilerini yü-

kümlü tuttuu hükümlerle -ki uluhiyet ancak bu hükümlerle zuhur

edebilir- onlar talep ettiinde, görelilikler ortaya çkar. Bu durumda

(Hak ve kul) iki tarafta da i, birbirine balanr. Hürriyet ise, birbirine

bal ve göreli lci taraftan herhangi birisinde bulunmay kabul etmez.

Bu balamda baz kimseler ‘Hak maruftur, dolaysyla bilinmez’ derken

bazlar ‘Hak meçhuldür, bilinmez’ diye iddia etmitir. te, kolay anla-

lacak ve örenilebilecek ekilde, hürriyet halini ksaca özetlemi olduk.
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K YÜZ ON BENC BÖLÜM
Latifenin Bilinmesi ve Srlar

Açhlanmaktan uzak manalar vardr

Bunlar Rahman’n bizdeki latifeleridir

Uzaktan bize onlarla iaret eder

Biz de iaretlerine selam veririz

Allah onlar öyle kalplere ihsan etti ki

Arzu onlar an be an coturur

Knanm arzu deil o, fakat

Sevgidir, ondan dolay müptela olduk

Allah ruhu’l-kuds ile sana yardm etsin, bilmelisin ki, Allah ehli lati-

fe sözünü iki anlamda kullanrlar. Bunu bazen insann hakikatini anlat-

mak üzere kullanrlar. Bu anlamda latife, bedenin binei, yönetim yeri

ve maddi-manevi bilgilerini elde etme araçlar olduu anlamdr. Ayn
zamanda latife’yi anlam ince bütün iaretleri anlatmak üzere kullanr-

lar. Söz konusu anlam, anlay gücüne parldar, fakat dile gelmez. Bu

iaretler, zevk ve haller ilmi kapsamndadr. Öyleyse bu iaretler, bilinir

fakat aktarlamaz. Gerçekte tanmlanm olsalar bile -çünkü kendiliin-

de tanm ve hakikati olan her eyin ifade edilebilir olmas zorunlu de-

ildir- tanma gelmezler. Bu durum anlay sahiplerinin söyledii ‘ey-

lerin bir ksm tanmlanrken bir ksm tanmlanmaz3

sözlerinin ayndr.

Raka bir ifadeyle dil, dinleyenin anlayaca ekilde, hakikatini ve tan-

mn ifade etmekten acizdir. Zevk ilimleri de bu tarz ilimlerdir.

Sonra, sûfiler, latifenin (anlamn) geniletmi, ‘Örneklendirilmesi

güç, bütün ince anlamlar -bir görüe göre Rical ’den fertlere özgü olsa

bile- latife diye isimlendirilmitir. lahi isimlerden birisi, el-Latiftir. Bu

ilahi ismin hükümlerinden birisi de, sebepleri kesilmi maddi ve manevi

rzklar sahiplerine -onlarn farknda olmad yönden- ulatrmaktr.

Bu durum ‘Farknda olunmayan yönden rzklandrr’*7* ayetinde belirtilir.

Hz. Peygamberin cennet hakknda söyledii ‘Orada gözün görmedii,
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kulan duymad ve hiçbir insann aklna gelmeyen eyler vardr
5

ifa-

desi de el-Latif isminden kaynaklanr.

Allah seni raz olaca ilere ulatrsm, bilmelisin ki, kul farknda

olmakszn Allah’tan bir latife meydana gelebilir. Kul bunu himmetiyle

müridine veya Allah’n diledii bir kuluna -o kul farknda olmakszn-

eyhin kastyla aktardnda, bu durumda o kiinin ‘latife sahibi
5 olduu

söylenir. Böyle bir ulatrma ancak el-Latif ismiyle ahlaklanan adna

gerçekleebilir. Farkna varlrsa, onu ulatran kimse, latife’ sahibi de-

ildir. Mürit veya anlamn ulatrld timse kendisine ulaan eyin o

eyhten geldiini -hüsnü zan ile veya tahmin ederek veya kestirerek de-

il- kesin bir bilgiyle örenirse, böyle bir eyh o konuda latife sahibi

deildir. Çünkü bu makam sahibinin belirgin özellii, (müride veya

bakasma) ulaan nimetin kendinden kaynaklandnn -kabaca deil-

ayrntl olarak farkna varlmasn engelleme ve tenezzüisüzlüktür. Ni-

tekim Allah da genel anlamda Rzk veren diye bilinir. Fakat bu rzkn

sahiplerine nasl ulat ayrntl ve kesin bir ekilde bilinmez. Hak ise

onu el-Latif isminden bilir. Hakkn rzk nasl ulatrd bilinirse, el-

Latif isminden deil, baka bir ismin hükmünden ulatrmtr. Böyle

ulaan ey ise ‘latife
5

diye isimlendirilmez. Öyleyse (bir eyin latife ol-

mas için), ulama tarznn (ayrntl olarak) bilinmemesi gerekir. Bu

nedenle de insann hakikati latife diye isimlendirilmitir. Çünkü o, be-

den düzenlendiinde onu yönetmek üzere ilahi üflemeden meydana

gelmitir. Bu üfleme, ‘Onu düzenlediimde, kendisine ruhumdan üfledim
5475

ayetinde Allah’a izafe edilen ruhtur. Söz konusu olan, daha önce ele al-

dmz, ilahi nefestir. Öyleyse bu ruh, nitelii olmakszn, genel an-

lamda Allah’a nispet edilen ilahi ve latif bir srdr. Üfleme vesilesiyle

dta varl ortaya çktnda ise, onun varli varlktan olmutur, yok-

luktan deil! Baka bir ifadeyle bu esnada olan ey, bu bedeni yönet-

mek üzere, görevlendirmenin kendisine izafesiydi. Bu durum, konua-

nn nefesinden harfin ortaya çkmasna benzer. Bu binee (beden) bir

takm araçlar verilmitir. Bu araçlar, ruhun kendilerini ancak kendileri

vastasyla alglayabilecei maddi ve manevi bilgileri idrakini salar. Bu

da onun ‘latif olmasndan kaynaklanr. Çünkü kelamclardan baz akl-

clarn bildii gibi, bu araçlarn tavassutu olmakszn ruhun (vastal el-

de ettii bilgiler anlamnda) bu durumu bilmesi aklen mümkündür.

Fakat böyle biri zayf düüncelidir. Çünkü biz araçlar derken idrak ma-
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hallinde bulunan bir anlam kast etmekteyiz. Baka bir ifadeyle biz, ku-

la, gözü, burnu deil, görmeyi, duymay ve koklamay kastetmekte-

yiz. Ruh duyulan -kulak sahibi olmas yönünden deil- duyma özelli-

ine sahip olmas bakmndan alglar. Ayn ekilde görüleni -göz orga-

nna sahip olmas yönünden deil- gören olmas bakmndan alglar.

Öyleyse bu araçlarn (ruha) izafederi ortadan kalkmaz. Geride una

bakmak kalr: bunlarn hakikati neye döner? Acaba latifeye ilave bir ta-

km durumlara m döner, yoksa sadece ve sadece latife’ye mi döner? d-

rak edilenlerin deimesiyle, bu konuda hükümler de deiir. Hakikat

ise birdir. Bu, keif ehlinden ve doru akl sahiplerinden muhakkiklerin

görüüdür. Latifenin d varl ortaya çktnda -ki insann hakikati

demektir- bu çk, ayn zamanda -latifeler yönünden- bedeni yönetii-

nin kendisidir. (Latifeler yönünden dedik), çünkü latif ruhun varl

nedeniyle hayatn bedenle irtibatnn nitelii bilinmez. Bunun nedeni,

doann bedene kazandrd hayat ile aradaki ortaklktr. Doann ka-

zandrd hayat, hayvan ruhtur ve bu sayede arada bir tür ortaklk or-

taya çkar. Bu durumda insan unu bilemez: Bedenin bu hayvan canl-

l, gerçekte, ilahi ruhtan ortaya çkan yükümlü ve muhatap latife’ye

mi aittir, yoksa doaya m, yoksa her ikisine birden mi aittir? Bunu sa-

dece kef ve vecd ehli zevk yoluyla bilebilir (ehl-i kef ve’l-vücûd). On-

lar bilir ki, âlemdeki her bir ey, canldr (hay) ve keif ehline göre ha

kikatinin gerektirdii ekilde kendisine ait açk bir dille Rabbinin övgü-

sünü tespih eder. Keif ehlinin dndakiler ise, bunu asla bilemezler.

Öyleyse onlar, donuklar, bitkiler ve hayvanlardr. Fakat her eyin canl

olduunu, kendilerinin ise bunu fark edemediini bilmezler. Nitekim

onlar, Allah yolunda öldürülen ehitlerin canl olduunu fark edemez.

Allah Teala
‘

Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, onlar diridir, fakat

siz fark edemezsiniz
'*76

buyurur.

Bu latifenin bu bedeni yönetmesi, bu bedenle birlikte olduu süre-

ce elde etmi olduu -ki özellikle aydnlanm bedenler için bu durum

söz konusudur- bilgi ve marifetlerin bekas için gereklidir. Bu noktada

Allah ehli iki ksma ayrlr: Birincisi bu bedenden ayrlma esnasnda ‘so-

yutlanma’y benimseyenlerdir. Onlara göre latife, bedenin (ve mizacn)

huy ve marifetlerinden bir takm haller ve yaplar kazanr. Bunlarla tec-

rit âleminde benzerlerini tanrlar. Böylelikle de kemal derecesini talep

ederler. Bu snf, Allah ehlinden olsa bile, keif ehli deildir. Aksine bu
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gruba hakim olan fikir gücüdür ve teorik düünme onlarda etkindir. Al-

lah ehlinden olan dier ksm ise -ki onlar Hak ehlidir-, her ne zaman

gerçekleirse gerçeklesin, ayrlmaya önem vermezler. Çünkü onlar sü-

rekli ve daimi olarak bilgi art içindedir. Onlar, dünyada, ahirette veya

berzahta doal maddelere veya unsur kaynakl maddelere ait yönetimin

ehlinin hükümdarlardr. Onlar, bedenlerin diriltilmesini kabul eden

doru keif sahipleridir. Çünkü ilahi latife (insann hakikati), tedbir vc

tafsil etmek (anlamndaki el-Müdebbir ve el-Mufassl isimlerinden) or-

taya çkr. Yönetilen bir beden, onun varlnn ilkesidir. Öyleyse latife

bu hakikatten ayrlamaz. Uyku esnasnda kendisini gördüü durumu

tam olarak anlayan kimse, söylediimizi de anlar. Çünkü Allah uyuya-

nn rüyasnda gördüü eyi bir örnek olarak verdii gibi bu uykudan

uyanmay da hair için baka bir örnek olarak vermitir. Birincisi (uyu-

mak), dünya âleminden ayrldktan sonra ölünün gidecei yerdir, ‘takat

insanlarn çou bilmez *77
>
Onlar dünya hayatnn zahirini bilirler. Ahiretten

ise habersizdirler .

H78

Binaenaleyh biz, dünyada, ahirette ve berzahta sürekli bir yükseli-

te ve daimi bir bilgi artmdayzdr. Araçlar ise, bu menziller, mertebe

ve hallerde insann küfesinden ayrlmaz ve kendisine elik ederler. Bu

latife için bedbahtlk, tpk art veya eksilmeyle ahlat- erbainin (dört

karm) bozulmas nedeniyle dünya hayatnda kendisine ilien hastalk

gibi, ona ilimi geçici bir durumdur. Fazla azaltlp ya da eksie ilave

yaplp denge meydana geldiinde hastalk ortadan kalkar, salk yeni-

den ortaya çkar. Ayn ey, latifeye ahirette ilien bedbahtlk için söz

konusudur. Sonra var, mutlulua olacaktr. Bu mutluluk, cennet veya

cehennem hangi yerde olursa olsun, yapnn dorulmas demektir.

Çünkü her bir yeri dolduranlarn olaca sabittir. Allah bizi bilgi ve

marifetlerinin mizacn koruduu kimselerden eylesin. te bu, insan la-

tifesi (latife-i insaniye) die isimlendirilen hakikatin bir yönüdür. Sade-

ce insann deil, her cismin ruhani- ilahi bir latifesi vardr. Sureti bak-

mndan ona bakar. Bunun böyle olmas zorunludur. Suretin ve yapnn

bozulmas ise, her nerede gerçekleirse gerçeklesin, ölüm demektir.

Sûfiler latifeyi baka bir anlamda da kullanmtr. Bu anlamda ia-

ret, dile gelmeyen ve anlama gücüne parldayan bütün iaretlerdir. Bil-

melisin ki, Allah ehli, iareti uzaktan çarma ve illet gözüyle srr ifa

anlamnda kullanmlardr. Fakat iaretlerdeki taksimde farkllk gözü-
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kür. öyle ki: Uzaktan nida demek olan iaret, ifadeye gelmeyen eyi

tamak demektir. Ayn ekilde mesafenin uzakl nedeniyle sesin ula-

amad fakat gözü olan kimseye iaret etmek de beyledir. Böylece is-

tenilen ey ona iaret edilir, o da anlar. Bu durum sûfilerin ‘uzaktan ni-

da’ derken kast ettikleri eydir. Binaenaleyh dile gelmeyen bütün bilgi-

ler, sesin ulatrlamad kimse gibidir. Böyle bir insan iaret eden kim-

seden uzak olsa bile kendisinden istenilen eyden uzak saylmaz. Çünkü

iaret, sözün kendisine anlataca veya sesin duyuraca eyleri kendisi-

ne bildirebilir. Kesin olarak bilirsin ki, iarer eden Hak olunca -ki Hak

kulun ayrc özellii olan tanmdan uzaktr ve bu kaçnlmaz olarak

gerçek bir uzaklktr-, durumun böyle olmas zorunludur. Öyleyse ia-

ret, zorunludur! Burada iaret latife demektir. Çünkü o (ya da iaret

edilen ey), farkna varlmayan gizli-latif bir anlamdr. Sonra, (Hak ile

kul arasnda) bir uzaklk olmasa bile, bu, illet gözüyle ilandr. öyle ki:

Sar konuana yakn olabilir, fakat bu yalanlk, kendisine bir yarar sa-

lamaz. Çünkü sarlk nedeniyle ses kendisine ulamaz. Bu nedenle ya-

kn olmasna ramen kendisine iaret edilir. Nitekim Hak kulunun di-

liyle ‘Allah kendisine hamd edeni duydu’ der. te bu, illet var olsa ve

ortaya çksa bile, yaknln en ileri noktasdr. Çünkü bu yaknlktan

daha çou, u ifadede belirtildii halde olmaktr. Allah ‘Namaz kendim

ile kulum arasnda ikiye böldüm’ diyerek ayrm ve tafsil etmitir. Bu

yaknlk nerede, kendi sözünü onun sözü yapt kimsenin yaknl ne-

rede? Konuan ve söz söyleyen odur, O deil! Böyle bir yaknlk malul

yaknlktr. Öyleyse bu, sûfilerin ‘illet gözüyle ifa’ dedikleri durumdur

ve bu nedenle latife diye isimlendirilmitir. Çünkü bu yaknlk, Rabbi

kula dercetmtr. Allah teala
‘

Allah'n kelamn duyana kadar kendisini

komu edin
’479

der. Burada Allah’n kelamyla konuan Hz. Peygam-

ber’di. Allah teala ‘Ben onun duymas, görmesi ve dili olurum’ demi-

tir. te bu. Hakkn yaratklarn suretinde gözükebilecei en latif tarz-

dr. Bu ise. Hakkn bildirmesiyle (bilinir), nitelii ise bilinmez ve bir

aralk ortaya çkmaz. Öyleyse ‘O’nun benzeri bir ey yoktur, O duyan ve

görendir
™0

Sonra, annelerin evlatlarna olan sevgi ve efkati de bu konuyla ilgi-

lidir. Bunun yan sra, vatan sevgisi, alkanlklara duyulan özlem bu

konuyla ilgilidir. Bunlar, genel anlamda, iki ey arasndaki karlkl ili-

kilerdir. nsan bu ilikilerin nedenlerini örenmek istese, bunu baara-



On Sekizinci Sifir 265

maz, sadece bir kyaslama yapabilir. Hakkn bilgilendirdii kimse ise

onlar bilebilir. O, varln aslndan ilham ile iin gerçekteki halini bi-

lendir. Çünkü Hak varln ayndr.

K YÜZ ON ALTINCI BÖLÜM
Fetihlerin Bilinmesi ve Srlar

Fetihler, bütün rahatlklardr

O bir azaptr da; öyleyse geldiinde sevinç olmaz

Ta ki göz onun neyi getirdiini görene dek

Onu görünce, ister sevin ister üzül

Rüzgar dilediklerine Rahnan’dan bir müjde

Her kime niyetlenirse, rahmettir rüzgar ona

Bazen hazrlksz kimseye de azap olabilir rüzgar

Tpk Ad’n rüzgar gibi, sabit bir ahidin bildirdiine tanklyla

Ondaki tuzak gizli, ona hazrlk ol

Belki baary ve doruluu elde edersin

Allah seçicin kullarn destekledii eyle bizi ve seni de desteklesin,

bilmelisin ki: Sûflerde fetihler, üç türdür: Birinci tür, zahirde ibare fe-

tihleridir. Onlar öyle demitir: Bunun sebebi, niyetin ihlasl olmasdr.

Bu bana göre dorudur ve ben de onu tattm. Bu durum Hz. Peygam-

berin ‘Bana cevamü’I-kelim verildi’ hadisinde belirttii eydir. Ku-

ran’n icaz da bu kapsamdadr. Bir vakada bu meseleyi sorduumda

bana öyle denildi: ‘Bir harf eklemeden veya içinde bir karklk olmak-

szn, doru ve kesin olarak gerçekleen eyden haber vermelisin. Ko-

numan bu özellikte olduunda, icaz özelliine sahip demektir .

5
îkinci

tür fetihlere gelirsek, bunlar, bâtnda halavet fetihleridir. Sûfiler öyle

demitir: ‘Bu, Hakkn ihsanlarm çekmenin (cezb) sebebidir .

5 Üçüncü
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tür ise, Hakk mükaefe etme fetihleridir. Sûfler öyle der: ‘Bu, Hakk

bilme sebebidir.’ Bütün bunlarn ortak paydas udur: Herhangi bir ça-

ba, gayret ve talep olmakszn sana gelen her ey, ister zahir ister

bâtnda olsun, fetihtir. Fethin kendisini tadan kimsede bulunan bir be-

lirtisi vardr. Bu belirti, fetihten baka bir eyi veya düünmenin sonuç-

larn almamaktr. Bir eyin fetih olmasnn art, fikrin kendisine elik

etmemesi ya da fikir mahsulü olmamaktr. eyhimiz Ebu Medyen fetih

hakknda öyle derdi: ‘Allah teala’nn buyurduu gibi, bize taze et yedi-

rin, kurusunu yedirmeyin.’ Baka hir ifadeyle bize, sadece Allah’n kalp-

lerinizde size açt fetihleri aktarn, bakalarnn fetihlerini bize aktar-

mayn. Ebu Medyen’in bu sözüyle, dosdarnn himmetleri (bilgiyi do-

rudan) Allah’tan almak üzere yükselirdi.

Kardelerim! Bilmelisiniz d, Fetih makam, gerçek bir mizana

muhtaçtr. Bu yönüyle fetih, gizli tuzan ve aldatmann bulunduu bir

makamdr. Çünkü Allah fethi ‘gökten ve yerden berekeder getirmekle’

zikrettii gibi azap ile zikretmitir. O kadar ki akll insan, kendisine ne-

yin açldn görmeden bir kapnn açlmasndan (feth) sevinmez. Baz

sûfler ölüm halinde öyle demitir: ‘Bu benim u kadar küsur yldr

çaldm bir kapdr, ite imdi açlyor. Ad kavmnin ne dediini bilmi-

yorum. ‘Bu bize gelen bir yamurdur.’ Alkanlklar onlar perdclemiti.

Bunun üzerine onlara öyle denildi: ‘te bu sizin aceleyle istediiniz ey-

dir. Onda büyük bir ac vardr.*
481 Öyleyse, kendisinde neyin bulunduu-

nu bilmedikçe, fetih nedeniyle marur olma ve de ki:
‘
Rabbim benim bil-

gimi artr.™2

Âlemdeki ilahi fetihler iki ekilde gerçekleir: Birisi (kapy) çala-

rak, dieri kendiliinden! Çalarak gerçekleen fethe gelirsek, Allah böy-

le bir fethin neyi getirdiini bilir. Çünkü çalma, onlara göre, açlacak

eyin de delilidir. Sûfler, ‘fetih
5

derken, bu tarz fetihleri amaçlamaz.

Onlarn ‘fetih’ ile ulamak istedii, çabalar olmakszn, kendiliinden

meydana gelenlerdir. Kulun çalmas onu ‘içerme’ hükmüyle gerektirse

bile, bunun için çalan kulun aklna fetih genellikle gelmez. Bu nedenle

fethin gelmesi, olun adna ‘kendiliinden’ saylr. Daha önce belirtti-

imiz üzere, farkl türleriyle fetihler geldiinde, kulun fetih için bir te-

razi ortaya koymas gerekir. Nitekim Allah kendisine ‘Doru terazileri

ortaya koyun™3 diye emretmitir. Fethe mazhar olan kul, sahip olduu

hal ile fetih arasna teraziyi yerletirir: Fetih hale uygun ise, halinin ne-
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ticesidir. Bu durumda kul, baka bir terazi koymaldr. kinci terazi,

fethin miktar ile halin gücünü karlatrr. Eit olurlarsa, hiç kukusuz,

o da bir neticedir. Fakat kul, böyle bir fetihte Allah’n aldatmasndan

saknmaldr. Çünkü o, kendi yerinin (ahiret) dndaki bir neticedir. Bu

durumda kulun ödülü aceleyle dünya hayatnda verilmi olur ve ahirete

elinde hiçbir ey yok iken gidecektir. Fetih kiiye edep ve yükselme ge-

tirirse, böyle bir fetih, aldatma deildir. Aksine o, Allah’tan bu kula dö-

nük bir inayettir. Bu inayet ise, Allah nezdinde iyiliin artn salaya-

cak ekilde daha çok fethe yol açar. Fethin miktar ile halin gücü ara-

snda terazi yerletirip de fethin halden üstün olduunu görürse, halin

gücü kadar olan ksm ondan düer. Geride kalan ksm, sûfilerin sözü-

nü ettii fetihtir. Bu, bilinmesi ve kesin olarak örenilmesi gereken bir

ilkedir. Bu ilkenin kendisini zevk yoluyla örenenin bilebildii kantlan

vardr. Fetih genel olarak hal terazisine grmeyip hal kiide kalrsa, böy-

le bir fetih, sûfiler nezdinde istenilen fetihtir.

Bu durum ortaya çktktan sonra, fethin bütün türlerini zikredelim!

bare fethine gelirsek, bu fetih, adamlardan (rical) Muhammedi kamil -

herhangi bir nebinin varisi olmas durumu deitirmez- adna gerçekle-

ebilir. Bu makam sahibinin en güçlü makam, bütün söz, hareket ve

durularnda doruluktur. Öyle ki, doruluk, kendisini yanndaki arka-

dann derununda bulunan onun d hareketinden örenecei bir de-

receye ulatrr. Bu fetih sahibinin bir eyi zihninde canlandrp düün-

cesiyle düzenlemesi ve ardndan aktarmas, mümkün deildir. Aksine

onun konuma zaman konutuu eyi tasavvur zaman, o da bu anla-

mn zihninde bulunma, tasavvur etme vc onu aktard lafz düünme

zamandr. Bu makam sahibine Kur’an olmas bakmndan -yoksa hrkan

veya Allah’n kelam olmas yönünden deil- tenezzül gerçekleir. Çün-

kü Allah’n kelam, sürekli olarak Allah’n velilerine tilavet yoluyla in-

meye devam etmektedir. Veli, peygamber kendisine neyin indirildiine

bakt gibi, kendisine neyin okunduuna bakar ve bu okuyuta neyin

kastedildiini anlar. Nitekim peygamber de kendisine indirilen eyi bilir

ve durumun gereine göre hüküm verir. Burada da durum öyledir. Ve-

linin kalbine olan tenezzülün bir tad vardr ki, onu ikinci tür fetih ola-

rak ele alacaz. Bu fetih sahibi adna tilavet (okuma), rilavet edilenin

‘Kur’an’ olmas -baka bir ey deil- yönünden gerçekleir. Allah onun

için ibareyi açar, o da, kalbindeki eyi kalemiyle veya sözüyle ifade eder.
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Öyle ki dinleyici, kulak verirse, maksat ulatrlabilir. Bu fetih sahibinin

alameti, içine huü duygusunun elik etmesi, bedenindeyse sürekli deri-

nin titremesidir. O kadar titrer ki, parçalaryla onu hissetseydi, (bede-

nin) parçalar dalrd. Bu huuu içinde bulamazsa, amaçlanan adam

veya söz konusu fethin sahibi olmadm örenir. Bu öyle bir fetihtir

ki, ömrüm boyunca karlatm Allah adamlarndan hiç birinde onun

etkisini görmedim. Bu zamanda, ibare fethine sahip baz adamlar olup

da kendileriyle karlamam olabilirim. u var d ben de, hiç kukusuz,

onlardan birisiyim. Bende bu konuda bir tereddüt yoktur. Bu konuda

Allah’a hamd olsun! Menziller bölümünde. Kuran menzili geldiinde

onun isimleri arasnda furkan da zikredilecektir. Çünkü Kuran, hrkan,

nur, huda gibi kendisine verilmi isimleri vardr. çindeki anlam ifade

eden konumac, ifadeden önce konutuunu tasarlayp içindeki anlam

ifadeyi düzenler, dinleyen herkesin beenecei ekilde güzelletirir ve

derinletirirse, böyle bir insan, fetih sahibi deildir. Çünkü bu fethin

özellii, farknda olmakszn, anszn çkp gelmesidir. Bu yolda gerçek-

leen bütün fetihler için ayn durum geçerlidir.

Bu fethe mazhar olmann bir özellii de, kiinin ifade ettii eyi

müahedesi, bunun yan sra kimden ve neyi duyduunu müahede et-

mektir. Bu özel duymaya yaraan bir ifadeyi duyduu eye verir. Bu ni-

telikte olmazsa, öyle bir insan, ibarede fetih sahibi deildir. te ‘onun

sebebi ihlastr’ dememizin anlam budur.

Fedin ikinci türü ise, bâtndaki halavet fethidir (tadn açlmas).

Bu, merhametiyle Hakkn cezp edilmesidir. Bu tat ve halavet, manevi

olsa bile, onun sahibindeki etkisi -tpk serin suyun hissedilmesi gibi-

hissedilir. Onun hissedilme tarz, bütün duyulurlar alglama gibidir.

Onun duyudaki yolu ise, dimadan tat bölgesine doru iner. Böylelikle

kii tadarak kendisini alglar. Bu tadn gerçeklemesi esnasnda organ ve

eklemlerde bir boalma, hazzn gücü nedeniyle organlarda dumur hali

ve bir güç kayb gerçekleir. Bu fetih sahiplerinin bir ksmnda söz ko-

nusu tat, bir saat veya gün sürerken fazlas için belirli bir süre yoktur.

Çünkü bu durumda onun süresi bizde deiir. Bazen bir konuda bize

fetih gelir, bir saat sürer, sonra kalkar, sonra baka bir olayda tekrar

iner, bu kez bir gece ve gün sürdükten sonra yine kalkar. Kalktnda

ise organlardaki dumur hali de gider. Bu tada herhangi bir maddi haz-

zn benzemesi mümkün deildir, çünkü o, duyulur-maddi olmayan bir



On Sekizinci Sifir 269

eyde bulunduu için, yabanc bir hazdr. Ne baln ne cinsel ilikinin ne

de duyulur bir eyin hazzna benzer. Ayn ekilde talibin tutkuyla ba-

land bilgileri elde etmenin tadna da benzemez, aksine ondan daha

üstün ve büyüktür. Bu tadn duyudaki etkisi ise, bütün tatllarn tad

gibi bileik maddelerden oluan tatlardan daha büyüktür. Onun anlam-

larn hazlanndan fark ise, kendisine özgü duyudaki etkisiyle ilgilidir.

Bunu anla!

Hak beni kendi isimleriyle ‘kul’ olarak isimlendirip bu tatta bana

fetih ihsan ettiinde, onun etkisini en çok el-Aziz isminde gördüm. Al-

lah bana ‘ey Abdülaziz’ diye nida etti. Bunun anlam, insann her bir

ilahi isimde kul olarak yerletirilmesidir (Abdullah, Abdurrahman vb.

gibi). Bunun amac, ilahi isimlere dair bilgileri elde etmek üzere, haki-

katler arasndaki farkn gerçeklemesidir. Bu nidada öyle bir tat buldum

ki, ayn tad dier isimlerde bulamadm. Bunun nedenini aratrdm-

da, gördüm ki, izzet makam, bunun böyle olmasn gerektirmektedir.

Bu tat, duyulurlarn ve manalarn tadndan ayrsa bile, kendisinin tad

da türlü türlüdür. Bu balamda ondan bir eyin tad, baka bir eyin

tadndan farkl olduu gibi eker ile baln tadnn ayrt edilmesi gibi in-

san bunlarn arasndaki fark anlar. eker ile bal tatta ortak iken arada

bir fark bulunduu gibi burada da durum ayndr. Böyle bir tat Allah

ehli için ancak ilahi efkat sayesinde gerçekleir. Allah’n efkar ve rah-

meti kula geldiinde, Allah onu bâtnnda bu tat ile rzklandrr ve böy-

lelikle kulu kendisine çeker. Çünkü nefs, kendisine haz veren eylere

yönelme özelliinde yaratlmtr. Bu esnada, söz konusu fethin tadn-

dan daha güçlü bir tat, ‘Nuh, Kalem’e ve yazdklarna. . .

HM ayeti bana

okunduunda bana gelmitir. Bu balamda ‘Sen yüce bir ahlak sahibi-

sin
H8S

ayetinin (okunmasndan) daha büyük bir haz görmedim. Bu, ba-

na gelen en büyük müjde idi. Sonra bu ayet bana ardk iki farkl za-

manda okundu. Ayetin tekrar okunmas benim memnuniyetimi artrd.

Bir ayetin bize okunmasnn yinelenmesi, peygambere bir ayetin veya

surenin iki kez nazil olmasna benzer. Nitekim bir rivayette Ve’I-

mürsclat vc baz surelerin Hz. Peygambere iki kez nazil olduu akta-

rlmtr. Allah kuluna bu tat ile efkat gösterdiinde, kendisine sahip

olmad bir bilgi vermek üzere bu sayede onu kendisine çeker. Kii bir

bilgi bulamazsa, ne çekme vardr ne de o fetih taddr. te halavet (tat)

fethinin belirtilerinden birisi budur (bilgi). Hakkn böyle yapmasnn
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nedeni, kulun hareketinin nedenli olmasn salamaktr, çünkü kul asl

itibaryla nedenlidir. Bu sayede kula kar Allah’n delili ortaya çkar.

Çünkü kul sahip,olduu ilahi güç nedeniyle böbürlenebilir, belki de di-

er kullarn deil de kendisinin hakka çekilmesi nedeniyle bir üstünlüü

olduunu düünür. Zanneder ki, bu durum, onun Hakkn mertebesini

tercih etmesidir. Allah ise kulun çekiliinin (cezbe) tattan kaynaklanma-

sn irade etmitir. Bu durumda kul, belirttiimiz gibi, böbürlenirse, bi-

ze kar öyle bir delil ortaya çkar: Kulu Hakka O’nun mertebesini ter-

cih etmek deil, aksine bulduu tat ve haz çekmitir. Baka bir ifadeyle

kul, kendi adna çalmtr. Minnet sahibi Allah olabilir. Hiç kimse Al-

lah’a kar minnet sahibi olamaz. Herkese kar delil O’na aittir, yoksa

kimsenin O’na kar kann olamaz! Allah ehlinden bundan baka söz

söyleyen kimse, söylediini ancak halin kendisine hakim olmas nede-

niyle ‘atahat
5

olarak söylemitir, yoksa gerçekte söylemi deildir. Öy-

leyse bu, onun halinin dilidir, yoksa (kendi gerçek) dili deildir. Ayld-

nda ise öyle der: ‘Rabbim! Seni tenzih ederim, tövbe ettim.’

öyle sorabilirsin: ‘Hak kuluyla birlikte olduu halde, burada cez-

benin anlam nedir?’ öyle deriz: Kimse, kendisi için olduu yönden

Hak ile birlikte deildir. Onlar, sadece Hakkn kendilerini yerletirdii

(makam) yönden Hak ile birliktedirler. Bu nedenle, kulunu kendisine

yerletirdii bu halden kaynaklanan tat ile Hak yönünden cezbe baka

bir hal nedeniyle gerçekleir. Söz konusu halde Hak kula sahip olmad-

bir bilgiyi ‘zevk’ yoluyla verir. Sonsuza dek böyle sürer. Hak onu

‘cezbe’ diye isimlendirmitir. Çünkü kulun haline tutkuyla balanmas

ve ona almas gerekir. Bu nedenle kul, içinde bulunduu halden daha

sevimli bir hal nedeniyle ilk halinden ayrlabilir. Hak da durduu hal-

den ayrlmas için ‘tat’ta kendisine fetih verir. Kul Hakka çekildiinde

ise, üzerinde bulunduu hali de kendisine elik eder, çünkü hali ondan

ayrlmaz. Çünkü bilinen, meçhule dönmez. Böylelikle cezbenin hükmü

kalcdr. Cezbenin konusu, halini brakmamasdr. Kul haliyle kalr ve

onunla snrlanr. Bu durumda kulda, sahip olmad yeni durumu elde

etmek üzere bir ak ve özlem meydana gelir. Bununla birlikte hal, bu-

lunduu durum nedeniyle, kendisine elik eder. Bunu bilmelisin!

Allah ehlinin hepsi, söylediimiz bu merepte deildir. Bizim zik-

rettiimiz, onlarn büyüklerinin halidir. Çünkü Allah ehlinden bir gru-

bu döndükleri ey bulunduklar, halden alkoyar. Çünkü Allah onlarn
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1

bir ksmn dierinden üstün yapm, her bir snf dierlerine tafdil

ederek
‘

Bu peygamberlerin bir ksmm dierlerinden üstün tuttuk
’4®6 buyur-

du. Baka bir ayette ise ‘Bir ksmm dierlerinden üstün tuttuk’**
7 buyurdu.

Bilmelisin ki, ilahi mertebe kaynakl bizdeki bu tadn hissedilmesi-

nin esas. Hakkn ald tattr. Onu Hz. Peygamberin ‘Allah kulunun

tövbesiyle sevinir’ anlamndaki açk beyan içerir. te Allah ehlinin içle-

rinde bu tat buradan ortaya çkmtr. Anladysan, seni yola yönlendir-

dik. Bunu ise, sadece Allah’ bilenler anlayabilir. O Allah, aklla delil ge-

tirilen deil, eriat tarafndan nitelenmi Allah’tr. Bu kapsamda gelen

bütün hususlar böyledir. Hakkn gülmesinin veya sevinmesinin bu tatta

bir yeri yoktur. Aksine o sevinmeye aittir. Öyleyse kartrma ve muka-

yese etme! Çünkü Allah yolu, kyas ile örenilemez. Bir ey dierine

benzediinde, ayn hükümleri olmaz, bu zorunlu deildir. ki benzer

arasnda benzerliin gerçekletii yönden ortak bir hüküm olabilir. Söz

gelii nohut yuvarlaklkta inciye benzeyebilir. Fakat onlardan birisi, di-

erinin hükmüne sahip deildir. Nitekim nedenli bir iken illetler de de-

iebilir. Örnek olarak incide verdiimiz yuvarlakl verebiliriz. Yuvar-

laklk, yuvarlak ne olursa olsun, yuvarlakta taman bir durumdur. Fele-

in yuvarlaklnn nedeni bakadr, incinin yuvarlaklnn nedeni ba-

kadr. Böylelikle nedenlinin bulunduu yerin deimesiyle nedenler de

deimitir. Örnekte nedenli, yuvarlaklktr. Binaenaleyh Allah hakkn-

daki bilgide kyastan uzak dur! Aksine ileri iyice incelersen, kyasn

varl kesinlikle olamaz. Kyastaki bir örnein hükmünü kyasa tabi tu-

tulan eye vermi olmalar, teorik aklclarn dütüü hatalardan birisi-

dir. Böylece bu fetih hakknda açklamalar yapm olduk. Bu açklama-

lar, meseleyi kendi nefsinden zevk yoluyla örenmek isteyen kimse için

yeterlidir. Onu zevk yoluyla örenirse, bu ifadelerin açklamasn öre-

nir.

Fethin üçüncü türü, Hakk bilmenin sebebi olan mükaefe fethidir.

Bilmelisin ki, Hak, kendiliinde bilinmeyecek kadar yüce ve müteaidir.

Fakat O, eyada bilinir. Öyleyse mükaefe, hakkn eyada bilinmesinin

sebebidir ve eya hak üzerinde örtü gibidir. Örtüler kalktnda ise, ar-

dnda bulunan ey ‘kefedilir.’ Böylelikle mükaefe meydana gelir. Keif

sahibi, Hakk eyada ‘kef yoluyla bilir. Bu durum, Hz. Peygamber’n

ardndan arkasndakini görmesine benzer. Onun adna perde ortadan

kalkm, kap açlmt. Bununla birlikte arka ve srt sabitti. Hz. Pey-
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gamber öyle buyurdu: ‘Sizi ardmdan görmekteyim.’ Biz dc bu ma-

kam zevk etmitik, Allah’a hamd olsun! Binaenaleyh Hak eyada eya

görünüp hükümleri ortadan kalkmadkça görülemez. Sradan insanlar,

eyann hükmünü görürken mükaefe fethine mazhar olanlarn gözleri

ise eyada sadece Hakk görür. Bu balamda bir ksm Hakk eyada

görürken bir ksm eyay görür Hakk da onun içinde görürler. Bu iki

grup arasnda fark vardr. Çünkü birinci grubun gözleri fetih esnasnda

Hakka düer ve O’nu eyada görürler. kinci grubun gözleri ise eyaya

düer. Ardndan, fethin varl nedeniyle. Hakk onda görürler. lahi

mertebeden bu fethin ortaya çkmasnn ilkesi, ‘Sizi snayacaz ki, sizden

cihat edenleri bileZim’
488

ayetidir. Böylelikle snanma, âlemdekileri iddia

ettii ‘iddia perdesi’ni ortadan kaldrr ve kef meydana gelir. Kef, iin

kendinde gerçekletii hale dair ilahi bilginin özel bir ilgisidir. Bu saye-

de âlemdekilerin iddialarnda yalan dorudan ayrlr. Mükaefe fethi bu

ilahi nitelikten ortaya çkar. Çünkü ilahi mertebede kendisine dayand
bir ilkesi olmakszn, varlkta herhangi bir hüküm ortaya çkmaz. an-

cak bu ekilde olabilir. Çünkü pek çok yerde zikrettiimiz gibi, Allah’n

eyay bilmesi kendisini bilmesinden kaynaklanr. R nedenle âlem,

O’nun suretine göre ortaya çkmtr. Bu nedenle de hiçbir hüküm bu-

nun dnda kalmaz. Öyleyse Allah, her eyin rabbi ve sahibidir. Hya
ise her durumda O’na baldr. Allah ise her durumda eyaya bal de-

ildir. Bu nedenle arkadalarmzdan bazlar ve aklclardan bazlar,

önce Allah’, sonra âlemi bildiklerini söylemekle yanlmlardr. Onlar

Allah’ kendisi nedeniyle zorunlu varlk olmas ve baka bir zorunlu var-

lk olamayaca bakmndan bilmilerdir. Böylelikle zorunlu varln
mutlak birlii geçerli olmutur. Bütün bunlar dorudur, insafl kimse

bu konularda itirazda bulunmaz. Fakat amaç, O’nu âlemin rabbi olarak

bilebilmektir. Bunu bilmek ise, daha önce âlemi bilmeden gerçekle-

mez. Haldun ehli olan Allah adamlarndan kamillerin bilgisinin verisi

budur. Bu nedenle Hz. Peygamber öyle buyurdu: ‘Kendini bilen rab-

bini bilir.’ Hâlbuki peygamber ‘Rabbini bilen, kendini bilir’ dememi-

tir. Çünkü Allah kendisi bakmndan zorunlu varlktr ve mutlak müs-

tanidir. Binaenaleyh mutlak müstani kendi zâtndan baka bir eye

yönelmez. Yönelseydi, ortaya koyduu ey (muhtaç olmamak) geçerli

olmazd. Ayn zamanda âlemin ilahi olduu bilinmezdi. Allah’ âlemin

ilah olarak tanmak isteyen kimse, âleme bakar ve onda mümkün olma-



On Sekizinci Sifir 273

s nedeniyle bir tercih edene muhtaçl görür. Âlem (varln yoklu-

una) tercih eden olarak, sadece bu, yani kendisi nedeniyle varl zo-

runlu’yu bulabilir. Daha önce insan, bu dier meseleyi (âlemin ilahl)

aratrmazdan önce, aklî deliliyle O’nu ispatlamt. Bu özellii kendisi-

ne ekleyerek öyle der: Bu Zorunlu, bu âlemin rabbidir. Bu yöntemin

dndaki bir düünme yoluyla O’nnn âlemin ilah olduu bilinemez.

Sonra, aklclar, özü gerei varl zorunlu’yu tanmaya kendilerini

yöneltince, nefislerinden bildikleri muhtaçlklarndan perdelendiler. De-

lille ispadarsa, mümkün vc muhtaç olmalar, -kendileri hissetmeden-

Zorunlu Varln ilahlar olduunu kendilerine gösterir. Bunun üzerine

öyle derler: Allah’ bilmemiz, âlemi bilmemizden öncedir. Onlarm

‘lahmzn ilahmz olduunu bilmemiz, kendimizi bilmemizden önce-

dir’ demeleri de dorudur. Hâlbuki içine dütükleri yanlgy fark ede-

memilerdir. Nebiler bunu bildirmi ve âlemi Allah’a delil yapmlardr.

Böyle bir meselede mükaefe fethinin en büyüü, Hakk görmektir. Bu

durumda Hakk görmek, aradaki gerçek irtibat nedeniyle, kiinin âlemi

görmesinin aynsdr. Böylelikle insan, Allah’ görmesinden âlemi de

kefeder. Fakat bu sr, teorik aklclara ait deildir, çünkü teorik akl bu

güce sahip deildir. Bu görme, kefin ayrcalklarndan biridir. te bu,

Allah’ ilah olarak bilmenin âlemi bilmeyi önceledii eklinde bu mese-

lenin ortaya çkartabilecei en ileri hükümdür. Böyle bir bilgi, mükaefe

fethinden örenilebilir.

Bu mükaefe kefmden söz ederken, tam olarak bu meseleye dikkat

çeken Allah ehlinin öncekilerinden hiç kimseyi görmedim. Bu meseleyi

açklamay benim dilimle gerçekletirdii için Allah’a hamd ederim.

Çünkü bu konuya dikkat çekmek aklmda yoktu, nerede kald ki onu

açklayaym! Sadece Allah’n kendilerine tavsiyede bulunmay buna em-

rettii kullara tavsiyede gayret ve hrs bana baskn geldi. Bu durum,

mükaefe kefi hakknda bu kadar açklamada bulunmaya beni sevk et-

mitir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’



274 Fütûhât- Mekkiyye 9

K YÜZ ON YEDNC BÖLÜM
Resim (z, ekil), Vesem (Alamet)

ve Srlarnn Bilinmesi

Resim senin verdiin iz (eser)

Vesem, haberin gösterdii ey

Bir yer resmin silmitir

Akilimin ibret alaca ey yok orda

Vesem temyiz için, bilgiliysen eer

Ve düüncen doru ise

Allah’n ayeti ikisinden bize bildirdi:

‘Onlarn yüzlerinde iz vardr’

Ezelde idi bu ki onlar için izhar etti

Takdir ve hükmün Rabbi her eyi

Artk ii O’nun bilgisine brak

ühredenlerle birlikte Onun grubunda ol

Çünkü O bizim velimizdir! Sakn ama

inkar eden veya nankörlerden olma!

Bilmelisin ki, sûfilcrc göre resim ve vesem, ezelde olduklar ekilde

ebediyete akan iki niteliktir. Baka bir ifadeyle bunlarla Allah’n bilgi-

sinde takdir edilen eyleri kastederler, yoksa ezelde uygulanp iaretin

ortaya çkartmak istedii eyler deildir. V-s-m ‘sime’ kelimesinden tü-

retilmitir ve kulun üzerinde Hakka ait alamet demektir. Ya da o, eren-

lerden ve hakka’l-yakîn (bilgiye) ulatn gösteren kuldaki bir alamet-

tir. Resim ise, kul üzerinde Hakkn bir eseridir. Bu eser, iddia ettii bir

halden veya makamdan dönüü esnasnda ortaya çkar ve üzerinde gö-

züken bu csc iddiasnda onu dorular.

Allah kendisinden bir ruh ile sizi ve bizi desteklesin, bilmelisiniz d,

bizim için vesem (alamet), Allah için ilahi isimler gibidir. simler, ken-
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dileriyle bilinsin diye, Allah’a delalet eder. Anlamlar çoalp nispetler

arttnda, anlamlarn mensup olduu zâta ait isimler belirlemitir. Her

anlamn karsinda kendisini gösteren ve tannmasn salayan bir isim

konulmutur. Bu sayede kendilerini bilenler için anlamlarla ilgili aydalar

ortaya çkar. Allah ortaklk, kuku ve belirsizlii ortadan kaldracak e-

kilde kendilerini göstermek üzere, her makam ve hal için ‘vesem’ diye

isimlendirilen bir alamet belirlemitir. Bu delalet ise, bu zâttan hükmün

kendisine ait olduu anlam için nitelik haline gelir. Bu ncdtnlc ezelde

akmay sürdürdüü gibi -yani sürekli ortaya çkar- ebediyette akmay da

sürdürür (yani sonsuza dek sürekli ortaya çkar) . Burada hiç bilinmeyen

bir sr vardr. öyle ki: Daha önce de belirttiimiz gibi, âlem Hakkn

suretine göredir. Hak kendisini bilmi, bu bilgiyle âlemi de bilmitir.

Böylece âlem, mevcut olmasa bile, ezelde Hak tarafndan müahede

edilmitir. Vesem de, hükmü ve mertebesiyle âlemin bir parçasdr. Öy-

leyse o da Hak tarafndan ezelî olarak görülür ve ebede bulunduu hal

üzere akmay sürdürür. te vesimin gerçek anlam böyle ortaya konu-

lur. Resim de böyledir. Öyleyse âlemin ezelde üzerinde bulunduu her

hal, ezelde de kendisiyle zuhur edecei haldir. Çünkü Hakkn onu

görmesi, deimez. Daha önce o, dta var olmazdan önce, ezelde Hak

tarafndan müahede edilmekteydi. Kukusuz Halt, bu resim ve

vesemin ebedilikteki durumlarna göre sonsuza dein âlemde cereyan

ettiklerini de müahede etmitir. Resim veya vesem, birisi tarafndan

yaratlm deildir. Aksine burada ebediyette Allah’n yaratmasyla or-

taya çkmlardr.

Her hal, makam ve müahedenin kendilerine ulaan kimsede bir

etkisinin bulunmas gerekir. te bu etki, resimdir. Öyleyse etki veya

eser, etkide bulunduu kiide gözükmesi bakmndan vesem diye isim-

lendirilir. Öyleyse vesem diye isimlendirilen ey, resim diye isimlendiri-

lenin ayndr. Fakat hüküm bakmndan birbirlerinden ayrlrlar. Vesem

bir yandan resmin ayn iken -hükmünü dikkate alrsan- (baka) bir aç-

dan onun ayn deildir. Bu resmin âlemde kendisinden ortaya çkt
ilahi mertebede resim, dua edenler bir ey istediinde -çünkü dua eden

olmadan karlk veren diye nitelenmez-, Hakta duaya karlk verme

özelliinin gözükmesidir. Dua karlk vermeyi gerektirince, karlk

vermek, karlk verendeki bir etki olmutur. te bu Haktaki ‘resimdir.’

Bu konudaki delilimiz ‘Kullarm senden beni sorarlar, de ki, onlara yak-
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mm, dua edenin duasn kabul ederim
5489

ayetidir. lahi mertebede durum

böyle olunca, âlemde de eser ortaya çkmtr. Çünkü böyle olmasayd,

âlemde ilahi mertebede dayana olmayan bir ey ortaya çkm, Hak

onu bilmemekle nitelenirdi. Çünkü daha önce de ortaya koyduumuz

üzere. Hakkn âlemi bilmesi, kendisini bilmesidir. te resim ve vesem

bu ilahi hakikate dayanr.

Bazen sûfiier, resim ve vesem hakknda konuurken, bu ikisinin

hükümlerini ezelde ilahi mertebede uyguladklarn söyleyebilirler.

Çünkü âlem hakkn suretiyle zuhur etmitir. Bu konuda daha fazla açk-

lama olamaz. Bu konunun ayrntlar ise, âlemin uzamasyla uzar gider.

Âlem sonsuzdur, kendisindeki etki de sonsuzdur. ‘Allah doruyu söyler

ve doru yola ulatrr.’

iki yuz on sekizinci bolum
Kabz (Daralma) ve Srlarnn Bilinmesi

Kabzn sebeplen var, fakat onlar

Bazen bilinir bazen bilinmez

Sebeplerini bildiin her eyin

Hükmü ilk Sebep’tir

Sebepleri bilinmeyen eyler için

Daha düük veya daha üstün deme

Kabzn en üstünü, O’na doru olandr

Pek çok örnekler onu tantr

Gölgeyi kendisine kabz gibi

Allah ehlinin itimat ettii bilgidir bu
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Bilmelisin ki, sûfüere göre kabz, içinde bulunulan anda korku hali-

dir. Çünkü üzüntü geçmile, korku ve saknma, gelecekle, kabz ise, için-

de bulunulan anda gerçekleen manayla ilgilidir. Baz sûfler kabzn so-

nuçlarn ortaya koyarak öyle demitir: Kabz, edeplendime hak edil-

diinde, azarlama veya zorlamaya iaret edecek ekilde kalbe gelir. Baz

sûfler ise öyle demitir: Kabz korkunun meydana getirdii bir imaldir.

Bazen korku hissedilirken bazen hissedilmez.

Allah size yardm etsin, bilmelisiniz ki, âlemde kabzn kendisinden

ortaya çkt ilahi mertebede kabz, Hakkn kendileriyle nitelendii kul-

larn nitelikleridir. Bu durum bilhassa ‘Beni mümin kulumun kalbi s-
drd’ ifadesinde belirtilir. Sonra Hakkn kendisine inanan herkesin

inanç suretinde tecellisi gelir. Böylelikle Hak, hakkmdaki inançlar ne-

deniyle snrlanm ve daralm hale gelir. Bunlar, Hak ile sradan kulla-

r arasndaki alamederdir. Böyle olmasayd, ilah olamazd. O, hiç ku-

kusuz ki, âlemin ilahdr ve dolaysyla bu genilikle nitelenmesi gerekir.

Âlem ise farkl isddadara sahiptir. Bunun da bir dayana olmaldr.

Âlemdeki her bir ey, kendi istidadna göre Allah’a ibadet eder durur.

Bu nedenle hakkn o eye kabul edebilmesi için istidadna göre tecelli

etmesi kaçnlmazdr. Çünkü ‘Her ey O’nun tespihini över.’
490 Kukusuz

Hak, her iki eliyle kendisine dair inancna göre ‘kabz etmitir.’ ‘Fakat siz

onlarn tespihlerini anlayamazsnz*9' Onlarn tespihleri tek bir duruma

raci olsayd, kimse bakasnn tespihinden habersiz kalmazd. Kukusuz

Allah öyle demitir: Eyann tespihi, anlalmaz. Bu, her eyin kendi

ilahn kendisinde yerleen ve bakasnda bulunmayan (Hakka ait) özel-

lie tespih ettiini gösterir. Akla göre Allah herhangi bir eyde snr-

lanmaz. Vakada ise snrlanma gerçeklemitir. Bu nedenle Allah ken-

disini ayetin sonunda ‘halim’ diye nitelemitir. Baka bir ifâdeyle gücü

yettii halde Allah, öyle bir nitelikte deil iken falan nitelikte olduunu

iddia eden birisini cezalandrmaz. Ardndan ayetin sonunda kendisini

‘gafur (örten, balayan)’ diye nitelemitir. Çünkü Allah, diledii kulla-

rnn dndaki kimselerin kalplerini kendisini bilmekten perdelemitir.

Çünkü Allah (kendi inancna göre Allah’a ibadet edene), kendisi hak-

knda özer bir bilgi vermitir. Ardndan öyle demitir: ‘O’nun benzeri

bir ey yoktur.*92 Çünkü O, kendisinden ortaya çkan alamete göre, her

eyin ayndr. Bir ey, kendinin misli olmaz. Çünkü O, ‘her gölgede ve

fey’de her eyin ayndr.’ Allah ehlinin dndaki bütün gruplar. Hakk
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böyle bir nitelikte bulunmaktan tenzih etmitir. Bu nedenle Allah ken-

dilerinden haber vererek, ‘Her ey tespih eder
M9
\ yani tenzih eder, ‘Onun

hamdini
5494 buyurdu. Baka bir ifadeyle O’nu överek tenzih ederler. Ten-

zih, uzaklktr. Allah kendisini tespih etmelerini emrettiini bildirmedi,

aksine onlarn övgüsünü tespih ettiklerini bildirdi. Rabbinin kendisin-

den sana aktard ve âlemin O’ndan bildirdii eyleri okurken, akln

Allah’n sözüne vermelisin. Bu ikisi ayrdr. Allah’n kendisinden bildir-

dii eylerden delil getir, âlemin O’na dair sözlerinden aktardklarndan

delil getirme. Böyle yaparsan, Allah ehli ve seçkinleri olan Kur’an ehli

olursun.

Hak için kabza hali, kendisinden aktard u ifadesinde zikredilir:

‘Yaptm herhangi bir ite mümin kulumun cann alrken (kabz) te-

reddüt ettiim gibi tereddüt etmedim. O ölümden holanmaz, ben ise

onun gecikmesini naho bulurum. Hâlbuki bana ulamas kaçnlmaz-

dr.
1

Böylelikle Allah kendisini sevmemek ve naho bulmak, özelliiyle

nitelemitir. Holanmamak ve naho bulmak, kabz halidir. Dikkatini

çektiim hususu anla ki, gerçei örenesin!

Bu rivayette kabz gerektiren iki durum ortaya çkmtr: Birincisi

tereddüt, dieri holanmamak ve kendisine ait öfkedir. Öfke hiç kuku-

suz kabz etmenin hükmüdür. Fakat âri’nin kendisini genilettii ilahi

mertebe sradan insanlarn inancnda daraltlm olduu için, o ilahi

mertebenin kendiliinde bulunduu durumu açldayamyoruz. Söz ko-

nusu mertebe, sadece kendisine ait olabilecek bir genilie sahiptir. Al-

lah’n isimlerinden birisi de el-Vasi (genileten) ismidir. Bu, ihata ba-

kmndan en büyük isimlerden biridir. el-Vasi, genilii nedeniyle, bü-

tün var olanlarn talep ettii ilahi isimleri içeren ilahi isimdir. Süz konu-

su isimler, saylamayacak kadar çoktur, isimleri ise Allah ehli tarafndan

bilinir. Bu durum c
Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsnzH9S ayetinde belirti-

lir. Öyleyse gözünü kef sürmesiyle sürmeleyen, söylediimizi anlar.

lahi kahrn zikredildii bütün rivayet ve haberler, ilahi kabz kapsamn-

dadr. Bizde de kabz buradan ortaya çkmtr. Her kim hal ve zevk ola-

rak kabza hakkn verirse, hiç kukusuz onun kabz, ilahi kabz olmutur.

Baz sûflerin düündüü gibi, korku halinden meydana gelen kabz

ise canla ilgili özel bir kabz halidir. Burada insann kendisi veya baka

birisi hakknda korkmas durumu deitirmez. Kendisi emin ilçen, ba-
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kas hakknda korkan kimseye ise efkat duygusu elik eder. Buna örnek

olarak, kyamet günü nebilerin ümmetleri hakkndaki korkusunu vere-

biliriz. Nebi ve benzerlerini kyamet gününde büyük korku ümmetleri

nedeniyle korkutur. Gerçekte onlar, kendileri adna büyük korkunun

mahzun etmedii kimselerdendir.

Kabz her zaman korku halidir. Sebebi bilinmeyen kabz ise öyle de-

ildir, çünkü onun korkusunun nedeni de bilinmez. Arifin kalbine (se-

bebi) bilinmeyen bir kabz (daralma) geldiinde, onun altnda hareket-

siz kalr, sebep ortaya çkana kadar kendi bana harekete geçmez. Bu

esnada ise, Hak veya yaratklardan olmak üzere hangi ekilde ortaya ç-

karsa çksn, o sebebin gerektirdii etkiye göre davranr.

Kabz insann cennete ilk ataca admna kadar kendisine elik eden

makamlardan birisidir. Burada kabz ortadan kalkar ve bir daha asla

kendisiyle nitelenmez. Nitekim dünyada hükümleri bulunan baz ilahi

isimlerin hükümleri hükmünün süresinin dolmasyla ahirette ortadan

kalkar. Artk söz konusu isim, (hükmünü) kabul eden birini bulamaz.

Bu nedenle isimlerin varlklar baki iken hükümleri baki deildir ve hü-

kümlerinin ortadan kalkmasyla ortadan kalkar. Bütün ilahi isimler

isimlendirilenin zâtna dönselerdi ve onunla bilfiil var ve mevcut olsa-

lard, kendileri gibi hükümleri de yok olmazd. Ayn zamanda isimlen-

dirilenin zâtma dönmü olsalard, hükümleri de kendileri gibi olurdu.

Öyleyse bu isimler ancak dta varlklar olmayan nispetlere ve izafedere

ait olabilir. Bu nedenle onlarn hükümlerinin ayn olduklarn söyledik

ve ekledik: Hükmün kalkmasyla ortadan kalkar, sabit olmasyla sabit

olurlar.

K YÜZ ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Bast ve Srlarnn Bilinmesi

Best bir hal, fakat bilmez onu

Bizi kendisine yerletiren îlah’tan gayri
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Bütün var olanlarda hüküm ona ait

Anlamlar kendisiyle onaya çkan varlk O’nun

Kaderden bakas bizi O'ndan perdelemez

O yaratklarn gözlerinden kendisini perdeler

Arzu onun bir hükmü, teorik düüncen var ise

Bilirsen eer, kitap onu getirdi

Yaratklar âleminde; bu hüküm ona ait deil

Emir âleminde; bu onun tecellisindedir

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, sûfilere göre bast, bulu-

nulan anda umut halidir. Baz sûfler öyle der: Kabz ve bast, kahr ve

baskn gelerek, vakti ellerine almtr. Bize göre bast, bir haldir. Onun
sahibinin özellii, her eyi sdrrken kendisini bir eyi sdrmamas-
dr. Gerçekte bast, menzili yükseltene ait olabilir ki o, Refü’d-

derecaftr (dereceleri yükselten) . Böylelikle hal ile derecelerin en aa-
snda bulunan kimsenin deresine iner ve onunla eit olur. Bunun ilahi

mertebedeki karl ‘

Allaha güzel borç verin
’*90

ayetine benzer. Borç ve-

renden daha aa inmekten büyüü olur mu? Bu nedenle baz kimseler

‘Allah fakir, biz zenginiz’
49'’

demitir. Bu söz
‘

Allah kullarnn rzkn geni-

letseyd (bast), yeryüzünde taknlk yaparlard ’*911
ayetinin dorulanma-

sndan ibarettir. ‘Rahmetini yayar, O veli ve hamidâir ayeti de, Hakkn
bast halinden kaynaklanr. lahi bast olmasayd, Allah'n yaratklarndan

kimse ilahi simlerle ahlaklanamazd.

Haklan genilii (bast) hakkndaki en büyük bilgi, ‘Senin Rabbin

mafireti geni olandr>5no
ayeti ile ‘Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsnz5501

ayetinde belirtilir. Kullarn kalplerine böyle bir bast ve genilik yerlein-

ce, onlarn kalplerinde bir taknlk meydana getirmi olabilir. Bunun

neticesinde ise kendi hadlerini amlardr. Allah bu geniliin kullar-

nn kalplerinde bir taknla yol açacan bildii için, onun ilacn aye-

tin devam yaparak ‘O zengin ve övülendir
5502 buyurmutur. Böylece Allah

hem hastal hem de ilac indirdi ki bu da rahmetini yaymasnn.bir

yönüdür. Çünkü aa mertebedeki, bast halinde olmamasn gerektiren

bir mertebededir. Bast halinde olursa, kendisine ait olmayan bir alanda
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dolam ve gezinmi demektir. Böylelikle aa mertebedekinin bast

hali (genilik, rahatlk), bir saygszlk olur.

Hak bunu bilince, kullarna güze! ahlakla ahlaklanmay emrederek

bunlar nedeniyle de kendilerini övmütür. Bunu ise kullarn en büyük

amelleri saymtr. Kullar da ilahi emirle güzel ahlakla ahiaklanrlar. Bu

durumda onlarn bast haü, ibadet ve Allah’a yaknlktr. Bu da. Hakkn

rahmetinin yaygnl, mafiretinin genilii ve ihsannn enginliinden

kaynaklanr. Buna göre kullarn bast hali, bir kabzdan sonra gerçekleen

bast iken Hak için bast hali, bir daralma ve kabzdan sonra gerçekle-

mez. Aksine balangçta da bast O’na aittir. Bundan sonra Hakkn kab-

z gerçekleir. Bu durum ‘Rahmetim gazabm geçti’ ifadesinde belirti-

lir. Allah rahmetinden ve bastndan dolay âlemi var etti. Kabz ve bast,

ancak ‘bakalar’ var iken etkin olabilir. ‘Bakalar
5 olmasayd, ne bast ne

de kabz gcrçekleirdi. Bunu iyice örenmelisin!

Bilmelisin ki, kulun en üstün bast hali, bir yaratc olmasdr. Bu

bast halinde edep sahibi olursa, böyle bin ‘Allah yaratanlarn en güzeli-

dir
*03 ayetinin kapsamnda zikredilenlerden birisi olur. Burada Allah

güzellii yaratclara izafe etmi, fakat kendisini ‘yaratanlarn en güzeli’

olarak nitelemitir. Çünkü yaratma, lah’n en özel niteliklerinden biri-

dir. Allah pudara tapanlarn inançlarn reddederken öyle buyurdu:

‘Yaratan gibi midir, yaratamayan?304 Burada yaratklardan yaratcl

olumsuzlamtr ve yaratclk niteliinin onlardan genel anlamda olum-

suzlanmas kastedilir. Aksi halde, Firavun ve benzerleri gibi, insanlara

Allah’tan bakasna ibadeti emreden kimselere tapanlara kar delili ol-

mayacakt, onlar da ‘yaratanlarn en güzeli
*01

ayetinin kapsamna gir-

memitir. Çünkü onlar yaratmay güzel yapmayla (ihsan) nitelenme-

milerdir. Çünkü kullar adna ‘ihsan’, sanki kendisini görür gibi, Allah’a

ibadettir. Bu durumda insan, gerçekte yaratann kim olduunu örenir;

Bu nitelik Hakkn temel özelliklerinden biri olduu gibi Allah yaratma-

y kullarna da izafe etmitir. Bu durumda Allah, yaratklar adma bu ni-

teliin kabul edilmesiyle kyaslandnda, ‘

yaratanlarn en güzeli’** özel-

liiyle ayrmtr. Bu, ‘AUah yaratanlarn en münezzehidir (mübarek)*0'

ayetiyle ayn anlamdadr. (Ayette geçen mübarek kelimesinin mastar

olan) Bereket, art demektir. O ise
‘

yaratanlarn en güzeli’
50” ayetindeki

‘en güzele’ karlk gelir. u ayet ne güzeldir:
‘Attnz meniyi gördünüz

mü? Siz mi yaratyorsunuz onu , biz mi?
509 Burada Allah ‘ondan’ veya ‘on-
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da’ yaratyorsunuz dememi, ‘onu yaratyorsunuz’ demitir. Burada

özellikle meninin kendisini yaratmay kastetmitir. el-Musavvir ismi,

menide sureti -o cinsten veya bakasndan diledii herhangi bir suret-

açmay üstlenen isimdir. Bu durum ‘

Diledii bir surette terkip eder
510

ayetinde belirtilir. Öyleyse bunu yapan, el-Musavvr ismidir.

Burada doa bilimlerine ait srlar vardr. Allah Teala yaratl konu-

sunda doada bir ortaklk meydana getirmitir: Acaba o, özü gerei fail

olan sebepler arasnda mdr, deil midir? Böyleyse, Hak onlar vesile-

siyle deil, vastasyla fiilini yapar. Yoksa onlar, Hakkn vesileleriyle

-sebebiyle deil- fail olduu sebepler midir? Burada aklclarn deer-

lendirmeleri farkllar. Keif ehli ise teorik aratrma yapmakszn iin

banda keif vesilesiyle (gerçei) örenirler. Bunun nedeni, onlarn

doann mertebesini bilmi olmalardr. Onun menzili, bütün hakikat-

lerin menziliyle ayndr ve hakikatlerde deime olmaz. Böylelikle do-

ay da hakikader arasna yerletirerek kendi yerine yerletirirler. Öyley-

se Allah’ bilenlerin bast hali, Allah’ bilmenin ta kendisidir. (Allah’)

Bildiklerinde, kimin bast halinde ve bastn kime ait olduunu örenir-

ler. Bunun yan sra kabzn kime ait olduunu da örenirler. Böylelikle

her ey, onlarn nezdinde bulunduu hal üzere kalr. Bu konuda onlarn

nezdinde bir deime ve bakalama yoktur. Çünkü onlar, ‘Allah’n sün-

netindi' deime bulamazsn ’s" denildii gibi Allah’n sünnetine göre ha-

reket ederler. Öyleyse Allah’n sünnetinin ehli olanlar, gerçek bast sahi-

bidir. Çünkü bast açlma, zuhur ve yalma dernektir. Zuhur olmasayd,

eya idrak edilmezdi.

Ariflerin bast kesinlik üzeredir

Sradan insanlarnki ise tahmin ve kestirmeye dayaldr

Rahman karsnda sesler kesildiinde, el-Cebbar karsnda hal na-

sl olacaktr?

Bu bir endie korkusu deil, sayg korkusu

Hürmet korkusu, edep çekinmesi (kabz)

Allah teala öyle buyurur: ‘Rahman'n karsnda sesler kesilir, artk

sadece fslt duyarsn.
,sn Bu, mertebenin gerektirdii bir hükümdür.
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Samimi dostum! Bilmelisin ki, yaratklar Hakkn kabzasnda (avucun-

da) Hakka ait olarak vard. Bast haline geçtiinde ise âlem için zuhur

etti. Allah teala Adem’e elleri avuç yaplm halde dururken öyle dedi;

‘Âdem! Dilediini seç.’ Âdem ‘Rabbimin sa elini seçtim, gerçi Rab-

bimin iki eli de sa ve mübarek eldir’ demitir. Allah ellerini açtnda

(bast), içinde Adem ve zürriyeti vard. Dier dini açsayd, onda da di-

er âlem bulunacakt. nsann Hakkn sa elinde bulunuuna bak! Çün-

kü Âdem iki el arasnda bir fark bulunduunu anlam, bu nedenle de

edebin gerei olarak ‘her iki eli de sa eldir’ demiti. Âdem, ilahi surete

göre var olduunu ve halife olduunu bildiinde, kendisine kyasla gü-

cü seçmitir. Böylelikle kuvvetin kendisine ait olduunu anlam, bu

nedenle edep gerei daha güçlü olan seçmitir. Yaratlmlar Hakta

‘dürülmü’ idi ve bu nedenle kendilerini görmüyorlard. Hâlbuki onlar,

Allah tarafndan görülmekteydiler. Hakkn bast gerçekleince, âlem

kendisine zuhur ederek, kendisini görmü, kimin kabzasnda ve avu-

cunda bulunduunu kendisini görmekle görmütür. Böylelikle yaratk-

lar, nereden meydana geldiini, nasl meydana geldiini örenmi, fa-

kat geriye dönüü olup olmadn bilememitir. Bunun üzerine kendi-

sine öyle denilmitir; ‘Bütün i O’na döner.
Kn Baka bir ayette ise ‘O’na

döndürüleceksiniz
’su

denilir. Âlem, dönüün asla döndürülmek demek

olduunu anlamtr. Kukusuz varln asln da örenmitir. Dolay-

syla dönüün nereye olacan örenmitir. Aslda (ilahi bilgi) bulu-

nurken, kendisini bilmiyordu, imdi ise, dta var olsa bile menziline

döndüünü -fakat kendi hakkmdaki bilgiyle deil- örenmitir. Daha

önce de var edenin avucunda iken, kendisini görmüyordu. Böylelikle

ariflerin ulaaca nihai bilgi, d hakikatleri sabit olsa bile, Hakkn on-

larn ayn olduklarn (örenme halidir). Bu, sadece arifler adma gerçek-

leebilecek bir makamdr. Onlar, bast halinde kabzedilmi kimselerdir.

Bir ârfln bast olmakszn, sadece kabzedilmi olmas veya kabz olmak-

szn bastta kalmas mümkün deildir. Arif olmayan ise, kabz halinde

ise, onun bast olmaz. Buna mukabil, bast halindeyse kendisi için kabz

gerçeklemez. Ârif, iki zdd bir araya getirmesiyle tannr, çünkü o, bü-

tünüyle Haktr. Nitekim Ebu Said cl-Harraz’a ‘Allah’ nasl bildin?’ diye

sorulunca, öyle demi: ‘Allah’ iki zdd birletirmesiyle tandm.’ Çün-

kü Harraz, iki zddn kendisinde de bir araya geldiini görmütü. Bun-

dan önce ise, kendisinin Hakkn suretine göre varolduunu örenmiti.
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O Allah’n ‘O Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Bâtndr’ss dediini duymutu -

ki bu ayet ile bu konuda delil getirilir.- Sonra âleme bakm, onu cisim

bakmndan ‘büyük insan’ olarak görmü, onun da iki zdd bir araya

getirdiine tank olmutu. Âlemde hareket-duraanlk, bir araya gelme-

ayrlma, ksaca ztlar görmütür, insan Hakkn suretine göre var olduu

gibi ayn zamanda âlemin suretine göredir. Ebu Said’in ifadesinin ne

kadar ho olduuna baknz! Zünnun el-Msrî bu makamdan (ztlar bir

araya getirme) hareketle, büyüün küçüe dahil edilmesi, -geni daral-

tlmadan ve dar geniletilmeden- geniin dara sokulmas gibi çeitli ko-

nulardan söz etmitir. Bu meseleyi kitabn mârifet bölümünde hayalden

söz ederken yeterli ölçüde incelemitik. Binaenaleyh Allah’ bilenlerin

bast, Hakka mensup basttan meydana gelir. Hatta o. Hakkn bastnn

ta kendisidir. Çünkü onlar. Hakka döneceklerdir.

Bast ancak O’na ait oldu

Onlar sabit olsalar bile mahv ehlidir

lahi bilgide bast konusunun açklanmasyla ilgili olarak bu kadar

açklama yeterlidir.

K YÜZ YRMNC BÖLÜM
Fena (Beerîliin Yok Olmas) ve Srlarnn Bilinmesi

Fena, yokluun kardei!

Hüküm verirse, saltanat onun

Sonra, ‘fenadanfena’ gelir

Yok edilen karanlklara perdedir

Bir lafz ki, altnda yok bir hakikat

Fakat sizin altnzda,
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‘undan fena’ eklindedi r, bakas yok

‘Den’ ile bizde bir hükmü var

Onun benzeri, hatta ayn udur ki:

‘Yokluun yokluu’ hakknda söylenen

Adamlar sürekli kendisini arar

Kimfenaya ererse, masumdur

Onda otoritesi etkindir

Hükmünü kendinde uygular

Bilmelisin ki, sûflere göre fena, çeitli eylerin karlnda kullan-

lr. Bir ksmna göre fena, günahlarn yok olmasdr. Bir ksmna göre

fena, Allah’n kulun yerini almasyla, kulun fiilini görmekten uzakla-

masdr. Baz sûfiler öyle demitir: ‘Fena yaratklardan fani olmaktr

(onlar görmemek), fena sûfilere göre derece derecedir: Bir tarz da,

‘fenadan fenadr.’ Bazlar fenann derecelerini yediye vardrmtr.

Allah bize ve size kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin ki,

beka bir ey ile ve onunla beraber olduu gibi fena da ancak ‘bir eyden’

olabilir. Fena için (bir ey) ‘den’ (fena) zorunludur. Sûflere göre tasav-

vuf yolunda fena, daha üstteki vastasyla daha ‘aadakinden’ gerçekle-

ir. ‘Daha üstte olandan fena’ dil bakmndan kullanlsa bile, sûfilerin te-

rimleri arasnda böyle bir ifade yoktur. Fenada ilk derece, günahlardan

‘fena’dr. Artk günahlar, Allah’n korumas ve saknmasyla, insann ak-

lna gelmez. Burada Allah adamlar iki ksma ayrlr: Birinci ksm, gü-

nahlarn kendilerine güç yetiremedii adamlardr. Bu nedenle onlar sa-

dece mubahlar yerine getirirler. Bununla birlikte kendilerinden ümmet

içinde eriata göre ‘günah’ diye isimlendirilen itaatsizlikler meydana ge-

lebilir. u var ki Allah onlar raz olduu ilere ulatrr ve bu sayede

onlar, günah ileyip de günah balayan ve günah cezalandran bir

rableri olduunu bilenlerden olurlar. Onlarn duyaca ekilde kendile-

rine öyle denilir: ‘Dilediinizi yapn, sizi baladm.’ Örnek olarak,

Bedir savaçlarn verebiliriz. taatsizlik hükümleri onlardan dümü
(fena), itaatsizlik yapmamlardr. Çünkü onlar sadece kendilerine izin

verilen hususlarda hareket etmilerdir. Çünkü ilahi gayret (kskançlk),

Hakkn nezdinde yakn kullarn haram olarak yasaklanm eylere dü-
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melerini engeller. Allah, ezelde onlar adna takdir edilen inayet nedeniy-

le, onlar cezalandrmaz. Bu nedenle bakalarna yasak olan eyleri onla-

ra serbest brakmtr. Bu makama sahip olmayan bakalarnn bu ko-

nuda bir bilgileri yoktur. Bu nedenle de, söz konusu kimsenin günah

iledii hükmünü verir. Hâlbuki o, peygamberinin diliyle bildirilen Al-

lattn kelamnn buyruuyla, günahkâr deildir. Baka bir örnek, Ehl-i

beyt’tir. Allah onlardan kiri -ki günahtan daha büyük kir yoktur- gi-

dermi ve kendilerini temizlemitir. Bu bir rivayettir ve nesh edilme-

mitir. Allattn verdii haber ise dorudur ve ilahi irade böyle takdir

etmitir. Allah’n bildirdii üzere, temizlikleri ile ve kirin onlardan gide-

rilmesiyle çeliecek ekilde Ehl-i Beyt’e nispet edilen her ey, onu kendi-

lerine nispet edene göre kirdir. Ayn fiil hakknda kirlilik hükmü Ehl-i

bcyt için kaldrlmtr. Öyleyse her ikisinde de suret bir, fakat hüküm

farkldr.

Dier ksm ise, kader srr ile onun yaratklarda hüküm sahibi ol-

duunu örenip haklarnda takdir edilen fiillerin kendilerinden çkn
müahede etmi Allah adamlardr. Onlar bu fiilleri u veya bu ekilde

hükme konu olmalar yönünden deil, fiil olarak kendilerinden çkma-

lar bakmndan srf nur mertebesinde müahede ederler. Bu mertebe-

den kelamclar ‘Allah’n bütün fiilleri iyidir’, ‘Allah’tan baka fail yoktur
5

ve ‘Bütün fiiller Allah’ndr’ derler. Bu mertebenin altnda iki mertebe

vardr: Alaca karanlk mertebesi ve srf karanlk mertebesi. Alaca karan-

lk mertebesinde yükümlülük ortaya çkar, kelime, kelimelere bölünür,

iyilik kötülükten aynr. Karanlk mertebesi ise kendisiyle birlikte iyili-

in bulunmad kötülük mertebesidir. Buras, ortak koma ile cehen-

nemde kalmay gerektiren ve içinde nimetlense bile oradan çkmamay

gerektiren fiillerin mertebesidir. Onlar bu ksmdan gördüklerini nur

mertebesinden gördüklerinde, kendilerinden meydana geldiini bildik-

leri bütün fiilleri yapmaya koarlar ve uzakl veya yaknl gerektiren

hükümlerden fani olurlar. Bu amaçla ibadetleri yaparlar, günahlara dü-

erler. Bütün bunlar, yaknlk veya harama düme niyeti tamadan ya-

plr. Bu garip bir fena halidir. Fas ehrinde iken Allah beni buna mut-

tali etti. Onu zevk yoluyla örenen kimseyi görmedim. Bununla birlikte

makamn adamlar olduunu biliyordum, fakat onlara yetiemedim ve

içlerinden kimseyi göremedim. Fakat ben nur mertebesini ve emrin

ondaki hükmünü gördüm. Fakat bu müahedenin bizde bir hükmü
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yoktu. Aksine Allah beni alaca karanlk mertebesine yerletirdi, beni ko-

rudu ve saknd. Nur mertebesinin hükmü bana aitti ve alaca karanlk

mertebesine yerlemitim. Sûflere göre bu mertebeye yerlemek, nur

mertebesine yerlemekten daha üstündür. te bu bazlarnn fena hak-

knda söyledikleri ‘fena günahlarn fenasdr3

cümlesinin anlamdr.

Fenann ikinci türü ise, Allah’n onlar yerine getirmesi nedeniyle,

kullarn fiillerinden ‘fani’ olmaktr, Bu durum ‘

Yoksa her nefsin yapt

üzerinde kaim olan o mudur’516 ayetinde belirtilir. Böylelikle fenaya eren-

ler, fiillerin kendilerinde zuhur ettii yer olan var olanlarn perdesinin

ardndan fiili Allah’a ait olarak görürler. Bu durum *

Senin Rabbin mafi-

reti geni olandr 3517 ayetinde belirtilir. Baka bir ifadeyle Hakkn örtme-

si, genitir. Bütün var olanlar. Hakkn örtüsüdür ve O, insanlar farkn-

da deil iken, örtüler ardndan faildir. Kullarn fiillerinin yaratln Al-

lah’a ait sayan (Eari) kelamclar, bunun farkndadr, fakat Allah’n ken-

disiyle gözlerini körelttii ‘kesb’ perdesi nedeniyle (fiillerini yaratan

Hakk) göremezler. Nitekim Allah, kendisini gördüü eye vakf kld-

nda, fiilleri kula ait sayanlarn gözlerini köreltmitir. Bu farknda de-

ildir -ki Mutezile mezhebindendir o-, öteki ise görmez. O ise Eari’dir.

Öyleyse hepsinin gözü üzerinde perde vardr.

Üçüncü tür fena ise, yaratklarn niteliklerinden ‘fani’ olmaktr.

Bunun kayna, bir kutsi hadiste Allah’tan u ekilde aktarlmtr: ‘Ben

onun görmesi, duymas oludm.’ Ayn zamanda bütün nitelikleri olur.

Duyma ve görme, kula veya yaratlma -dilediini söyleyebilirsin- ait

niteliklerdendir. Allah kendisinin -kendi nitelii deil, onlarn nitelikle-

rinin ayn olduunu bildirdi. Sen de, niteliklerin yönünden Hakkn ay-

nsn, O’nn nitelii deilsin. Zâtn bakmndan ise, kendi ayn-

sâbitensin. Allah söz konusu ayn’ kendisinde kendisi nedeniyle zuhur

etmek amacyla bir mazhar olarak almtr. Çünkü senden O’nu gören,

senin gözündür ve senin baknn andr. Öyleyse O’nu ancak kendisi

görmütür. Bununla da seni kendisini görmekten ‘fani’ etmitir. Söz

konusu fena, gerçek, hakiki, müahede edilmi, bilinmi ve hakka’l-

yakîn kavranm bir fenadr. Bundan sonra, Hakkn ayn olmayan ger-

çek bir niteliin bulunduu ekilde, fena baka bir hale dönmez. Bu fe-

naya ulaan insan, dünya ve ahirette sürekli nefsinde veya nefsi nezdin-

de müahede, kef veya görmeyle nitelenmez. Bununla birlikte o müa-
hede eder, kefeder ve görür. Bu fena sahibinin bütün müahede ve ke-
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if sahipleri ile görenlerden öyle bir fazlal vardr: Bu fena sahibi

kendisini gördüü gibi Hakk da görür. Çünkü bu durumda sen O’nu

kendinle deil, O’nunla görürsün. Bu yüce bir müahededir, onun hali-

ni tadan kimse görmedim, çünkü çok hassastr. Bu fena halini ‘zevk et-

tiini söyleyip ardndan duyusuna ve nefsine dönerek nefsi için bildii

Hakkn ayn olmayan nitelik kabul eden, söylediinden haberdar deil-

dir. Böyle bir insan kimin müahede ettiini ve neyi müahede ettiini

bilmiyordun

Sonra, bu fena sahibi (olduunu iddia eden insan), fena halindey-

ken niteliklerini ayrt edebilir. Bu durumda görmesi duymasndan, gay-

reti duymasndan, çalmas ve koklamas yemesinden, tatmas bilgisin-

den, bilgisi kudretinden bakadr. Nitelikler arasnda ayrm ve fark gö-

rür ve fena sahibi olduunu iddia eder. Hâlbuki o sözü edilen fena mer-

tebesine ulamamtr. Bir insann varl bir hale gelip (tevahhudu’l-

ayn) gördüüyle duyar, onunla konuur, konutuuyla bilir, ayn eyle

çalr, koklar, tadar, hisseder vs. ve hükmün deimesiyle aigsrdei-

mezse, zevk ve doru hal yoluyla bu fena mertebesine ulam demek-

tir.

Dördüncü tür fena, kendi zâtndan fani olmaktr. Bunun açklama-

s udur: Senin zâtn latif ve kesif unsurlardan bileiktir. Her bir parçan

bir hakikattir ve sayesinde dierinden ayrt halleri vardr. (nsanî

hakikatin anlamndaki) Latifen, her durumda ve her anda suretten sure-

te girer. Bedenin ise arazlar yenilense bile tek bir surette kalcdr.

Gördüün ey ile -ki o Haktan veya bakasndan gelen hakkn ahididir-

zâtndan fani olduunda, bu halde zâtm o ahitte görmekten fani ol-

mazsn. Bu durumda bu fena ehli deilsin. Fakat bu müahedede zâtn

görmeden her neyi müahede edersen, bu fena ehlisin. ‘Her neyi müa-

hede edersen’ dedik ve müahedeyi Hakk müahedeyle snrlamadk,

çünkü bu müahede sahibi bazen herhangi bir varl müahede edebi-

lir. Bu, sahibini etkilenmeden koruyan bir haldir.

Bir nahiv bügini, Abdülaziz b. Zeyd Fas ehrinde bana anlatmt.

Üstat fena halini kabul etmiyor, bize kar çkyor ve direnç gösteriyor-

du. Bir gün, sevinçli vc rahatlam bir halde yanma gelerek öyle dedi:

‘Efendim! Sûflerin sözünü ettii fena hali bence de dorudur, bugün

zevk yoluyla kendisini örendim.’ Ben de ‘nasl oldu?’ diye sorunca öy-
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le dedi: ‘Haberin yok mu, müminlerin emiri bugün Endülüs’ten bu

ehre girdi.
5
Ben de ‘Haberim var

5

dedim. Sonra öyle dedi: ‘Pasllarla

birlikte dolamaya çkmtm. Müminlerin emiri ulanca, ona baktm

ve o anda kendimden, oradaki askerlerden ve insann hissedebilecei

bütün her eyden ‘fani oldum.’ Onca sese ramen, ne davul sesini ne de

baka bir ses duyabildim, insanlarn gürültüsünü de duymadm. Mü-

minlerin emirinden baka tek bir insan bile görmedim. Sonra, adarn

geçi yolunda ve kalabaln içinde obuama ramen kimse bulunduu

yerde beni sktrmad. Kendimi görmedim, ona baktm da bilmi-

yordum. Hükümdar görmekle, kendi zâtmdan ve oradaki herkesten

‘fani oldum.’ Benden uzaklap kendime döndüümde ise, atlar bana

çarpt ve insanlar sktrmaya balad, bulunduum yerden beni uzak-

latrdlar. Güçlükle izdihamdan kurtulabildim. Kulam gürültüyü, da-

vul seslerini duyabildi. O esnada anladm ki, fena gerçek imi ve insann

‘fani’ olduu eyin etkisinden kurtulmasn salayan bir hal imi!
5

Kardeim! Bu, bir yaratlmta ‘fani’ olma halidir. Yaratan’da fani

olmann durumu nasl olabilir zannedersin? Bu fena esnasnda latif

zâtnn (suretlerde) türden tiire girmesini müahede eder ve onunla bir-

likte baka bir eyi müahede etmezsen, bu durumda senin kendinden

fenan -bakasn görmek nedeniyle deil- kendini (görmekle) gerçek-

lemitir. Bu durumda sen, kendinden fanisin, fakat zâtndan deil!

Çünkü latifen (hakikat) yönünden, kendini kendin ile müahede etmek-

tesin. Öte yandan bedenin yönünden ise, kendin için ve kendin ile kay-

bolmusun. Bu fena esnasnda bedenim müahede edersen, senin gör-

düün ey, hayal ve misaldir. Hayal ise senin ne aynn de senden ba-

kadr. Bu fenada senin durumun uykusunda rüya gören insann duru-

muna benzer.

Fenann beinci türüne gelirsek, bu. Hakk veya zâtm müahede

etmen nedeniyle bütün âlemden fani olmaktr. Senden müahede ede-

nin kim olduunu tam olarak örenirsen, gördüün eyi Hakkn gö-

züyle gördüünü örenirsin. Hak kendisini görmekle veya âlemi gör-

mekle fani olmaz. Dolaysyla sen de bu halde sen de âlemden fani ol-

mazsn. Senden kimin müahede ettiini bilmezsen, bu hal sahibi olur-

sun ve Hakk veya zâtn müahede etmek nedeniyle âlemi görmekten

‘fani’ olursun. Nitekim Hakk görmekle veya herhangi bir varl gör-

mekle de zâtn görmekten ‘fani’ olmutun. Bu tür, görünüte dördün-
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cüye benzer, fakat daha önce zikredilen dördüncünün vermedii baz

faydalan verir.

Fenann altnc tiirü, Allah’ (görmek) nedeniyle baka her eyden

fani olmaktr. Bu fena halinde insan kendini görmekten de fanidir. Fa-

kat Hakk müahede halinde olduunu da bilmezsin. Çünkü bu halde

senin kendisini müahede edebilecein bir varln yoktur. Burada, bu

yol ehlinden baz insanlarn yanlglar ortaya çkar. Bu makam tam

olarak anlayabilmen için -Allah izin verirse- bu yanlgy sana açklaya-

cam. Allah bana bu açklamay ilham etmitir. öyle ki: Bu hal sahibi

Allah’ görmesi nedeniyle O’nun dndaki her eyden fani olunca, bu

müahedesinde ya Hakk e’nierinde (ilerinde) görmelidir veya O’nu

e’nlerinde görmez. Hak ise sürekli e’nlerindedir. Çünkü Hak âlemden

ve âleme etkiden ayrlmaz. Kii Hakk e’nlerinde müahede ederse, Al-

lah’n dndaki her eyden ‘fani olmamtr.’ c’nlcrinin dnda ve

âlemden müstani iken Hakk müahede ederse, bu durumda o, doru

bir iddia sahibidir. ‘Çünkü Allah âlemlerden müstanidir.*'* Bu müahede

sddîk (Ebu Bekir’e) aittir. Çünkü o öyle demiti: ‘Gördüüm her ey-

den önce Allah’ gördüm.’ Burada (Hz. Ebu Bekir)
,
hiçbir ey yok iken

O’nu gördüünü dile getirmitir. Sonra baka bir müahede mertebesi-

ne yerletirilmi, orada ise eyin O’nda çkn görmütü. Hâlbuki da-

ha önce ‘hiçbir ey yok iken’ O’ru görmü, bu görmeyi (eyay) gör-

meden önce sayarak öyle demiti: ‘Gördüüm her eyden önce Allah’

gördüm.’ te sana gerçei olduu gibi açkladm.

Fenann yedinci türü ise. Hakkn niteliklerinden ve nispetlerinden

fani olmaktr. Bu fena, âlemin Haktan zuhurunu görmekle gerçeklee-

bilir. Bu zuhur, gören kimse için -baka bilinen ilave bir nedenle dcil-

Hakkn zât nedeniyle gerçeklemitir. Fakat Hale, baz aklclarn ileri

sürdüü gibi, burada illet deildir ve bu fena sahibi âlemi nedenli (ma-

lul) olarak görmez. Onu herhangi bir nazharda o mazharn kendiliin-

deki istidadnn suretiyle zuhur eden Hak olarak görür. Dolaysyla (il-

let-malul olmadua göre). Hakka ait âlemde bir etki görmez. Bu kii-

nin herhangi bir nispetin veya niteliin veya özelliin sabit olmas için

bir delili de yoktur. Bu müahede 011u isimlerden, niteliklerden ve özel-

liklerden ‘fani eder.’ Hatta iyice incelerse, O’nun etkilenmenin yeri ol-

duunu görür. Mümkünlerin sabit hakikatlerinin istidatlar O’na etki

etmitir. Bu durumu gerçek klan bir husus, kitabnda ve peygamberle-
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rinin dilinde Hakkn kendisini yaratlmlarn sonradan olanlara verdik-

leri niteliklerle nitelemi olmasdr. Öyleyse ya bu nitelikler O’nun nez-

dinde gerçek anlaml idi ve sonra bizi onlarla nitelemitir; ya da bunlar

bizim admza gerçek idi ve sonra bize anlatmak üzere kendisini bunlar-

la nitelemitir. Allah'n bunlarla ilgili verdii haber dorudur, yalan

olamaz! Niteliklerde asl olan biz ise, onlar kazanan O’dur. Asl Hak

ise, biz onlar kazanm izdir. Bu konu, Allah’ bilmenin en kapal konu-

lanndandr. Çünkü Allah, ezelî ve kadim bir bildirmeyle yaratklarn

bütün niteliklerini kendisine izafe etmitir. Bunlarn arasnda haberle-

rinde kazanlm olduunu söyledikleri vardr. Söz gelii ‘Sizi deneyece-

iz ta ki örenelim 25,9 ayetini verebiliriz. Bir ksmn ise zikretmi, fakat

kazanma veya baka bir ekilde kendisini snrlamamtr. Bu konuda

bir örnek ‘Dua edenin duasna karlk veririm
’520 ayetidir. Baka bir örnek

ise ‘Buna dua edin ki size karlk vereyim’
51 '

ayetidir. (Bu balamda)

‘Benden isteyin, size vereyim, balanma dileyin, sizi balayaym5

(anlamndaki) ifadeler bu ksma girer. Baka bir ayette ise
‘

Beni zikredin,

sizi zikredeyim
'522

denilir.

Sûflerin ‘fenadan fena’ sözleri ise, sekizinci bir tür deildir. Bunun

anlam, fena halinde fani olduunu bilmemek demektir. Fenadan fena

budur. Buna örnek olarak, rüyada olduunu bilmeden rüya gören insa-

nn durumunu verebiliriz (rüya içinde rüya). Öyleyse bu, fena türlerin

den her birisinde bulunacak tabi bir haldir.

Fena haline çabayla ulalamaz, yani kasda ulaamaz. En alt dere-

cesi, tefekkür sahibindeki hükmüdür. nsan kendini dünya ilerinden

birisine veya bir bilgi konusunu düünmeye kaptrdnda, onunla ko-

nuursun, fakat seni duymaz. Önünde olursun, fakat seni görmez. O
esnada gözünde bir donulduk görürsün. Amacna ulatnda veya ken-

disini duyuya döndüren bir durum ortaya çktnda ise, artk seni gö-

rür ve duyar. te bu, âlemde fenann en düük derecesidir. Bunun ne-

deni, sonradan olann (hadis) ‘darldr .

5 nsann hakikatinden daha

geni bir ey olmad gibi (baka bir yönden) ondan daha dar bir ey

de yoktur. Bu balamda kalp hiçbir eye dar gelmez, fakat bir olursa!

Kalbin darl, ayn ada iki düünceyi kendindesdanamada ortaya

çkar. Çünkü onun zât tektir ve dolaysyla çokluu kabul etmez. Kalp

bu hakikati yönünden ‘
Alemlerden müstanidir5S” denilen Hak ile ayn

hükme sahiptir. Allah doruyu söyler ve doruya ulatrr.
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K YÜZYRM BRNC BÖLÜM
Beka ve Srlarnn Bilinmesi

Allah’n kaim olduunu bir görürsen

Kendilerindeki etkisiyle herkesin üzerinde

te ‘adamlarn’ söz ettii bekadr o

Sen, düünüyorsan eer, O’nunla bakisin

O’nunla ol, fikirle nitelenme sakn

Çünkü baka ‘gayr’dan türetilmitir

‘Baka’ nerede, oluta onu bir araya 'getiren yoktur

Beer ile kendisini çardn varlktan baka

Çünkü varlk bir isim, bütün oluu bir araya getirir

Bilgi ve varlk olarak, suretlerden çkma sen!

Bilmelisin ki, sûfilerin bir ksmna göre beka, itaatlerin geride kal-

masdr. Nitekim onlara göre fena da günahlarn ortadan kalkmasdr

(fena). Baz sûflere göre beka ise, kulun Allah’n her eyi ayakta tutan

olduunu görmesi demektir. Bu görü, fenay ‘kulun Ailah’m gerçek fa-

il olduunu görmesiyle kendi fiilinden fani olmasdr’ diye tanmlayan-

larn tanmdr. Baz sûflere göre beka, Hak ile baki olmaktr. Bu ta-

nm, fenay ‘yaratklardan fani olmak’ diye tanmlayanlarn görüüdür.

Bilmelisin ki, bize göre (tasavvuf) yolunda beka, fenadan daha üs-

tün bir haldir. Çünkü fena, fani olan nezdinde, konum bakmndan da-

ha aada olandan gerçekleir. Beka ise, baki olann nezdinde, her za-

man daha üstte olanla gerçekleir. Çünkü fena seni falan eyden fani k-

landr. Dolaysyla fena sende güç ve otorite sahibidir. Beka ise senin

Hakka mensup olman vc O’na izafe edilmendir. Burada ‘beka’ derken,

Allah ehlinin terimletirdii ekilde bu yoldaki bekay kast etmekteyim.

Fena ise olua ve âleme mensubiyetindir, çünkü ‘undan fani oldum’

dersin. Hakka mensubiyet, daha üstündür. Öyleyse beka, nitelenme

yönünden daha üstündür. Çünkü fena ve beka, birbiriyle irtibatl iki

haldir. Binaenaleyh bu yolda sadece fani olan baki olabilirken ancak
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(ardndan) baki kalan fani olabilir. Fena ile nitelenen kimse, ancak beka

halinde olabilir. Beka ile nitelenen ise ancak fena halinde olabilir. Öy-

leyse beka nispetinde Hak müahede edilirken fena nispetinde yaratklar

müahede edilir. Çünkü kendisinden fani olduun kimseyi düünmek-

sizin ‘undan fani oldum’ diyemezsin. Onu düünmen, kendisini gör-

menin ta kendisidir. Çünkü kendisinden fani olmann hükmünü bile-

bilmen için, onu zihninde canlandrman gerekir. Bekada da kiminle ba-

ki olduunu müahede etmen gerekir. Bu yolda beka ise ancak Hak ile

olabilir. Öyleyse Hakk müahede zorunlu olduu gibi kalbinde O’nu

canlandrman ve düünmen de zorunludur. Ancak bu durumda ‘Hak ile

baki oldum’ diyebilirsin. Bu nispet, mensup olunann üstünlüü nede-

niyle, daha üstün ve ereflidir. Öyleyse beka, birbirini gerektirmi ve

ayn anda bir ahs adna gerçeklemi olsalar bile, fena’dan üstündür.

Selim düünce sahibi, iki nispetin üstünlük ve konum bakmndan far-

kn açkça bilir.

AÇIKLAMA

Beka bölümü, fena bahsinin (baz yönlerinin) açklanmasn gerek-

tirir, öyle ki: Fena’nn bütün türlerinde insan belli bir eyden fani k-

lan sebep, kendisiyle baki olduun sebeptir. Bu konunun ana fikri bu-

dur. u var ki burada sadece fenada bulunabilecek bir inceleme vardr.

öyle ki: Beka kaybolmaz ve bakalamaz bir nispet ve niteliktir. Hük-

mü de -Hakta veya yaratklarda- sabittir. Beka ilahi bir niteliktir. Fena

ise ortadan kalkar. O, olua ait bir niteliktir, onun ilahi mertebeye gir-

mesi söz konusu deildir. Her iki tarafa da (Hak ve halk) nispet edilen

bir nitelik, sadece olu yönüne nispet edilenden daha tam ve üstündür.

(Zorunlu kulluk anlamndaki
)
Ubudet ise farkldr. Çünkü onun olua

ait olmas, rabliin ve efendiliin kendisine nispet edilmesinden daha

tam ve üstündür. öyle diyebilirsin: Fena da kullua döner ve onun ay-

rlmaz özelliidir. öyle deriz: ‘Onun kulluk gibi olmas zorunlu deil-

dir. Çünkü kulluk, olutan kalkmayacak zorunlu ve sabit bir niteliktir.

Fena ise insan bazen kulluundan ve fena halinden bile ‘fani edebilir.’

Bu nedenle de fenann hükmü kulluk hükmünden farkldr. Bir eyi as-
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lndan çkartan ve kendinden perdeleyen hal, sûflere göre, üstün deil-

dir. Çünkü böyle bir (ey veya hal), sana gerçei olduundan farkl bir

ekilde verir ve seni cahillere katar. Beka, kulun sabit ve kaybolmayacak

halidir. Çünkü kulun ayn- sâbite’sinin deimesi mümkün deildir.

Ayn zamanda ayn’nn ‘varln ayn’ olmayla nitelenmesi de mümkün
deildir. Aksine varlk, daha önce yok iken, onun bir nitelii (ayn de-

ildir) olmutur. Böyle söyledik, çünkü Hak, Varlk’tr ve niteliin nite-

lenenin ayn olmas mümkün deildir. Aksine böyle bir ey imkânsz-

dr, Kul, hakikati ve ayn sabitlik halinde kalc, varl ise kulluunda

sabit olandr. Bu hüküm süreklidir.
‘

Yerde ve gökte bulunan herkes Rah-

man'a kul olarak gelir
,m Baka bir ayette ise ‘Sizin nezdinizdeki tükenir,

Allah’n nezdindeki tükenmez
'535

buyrulur. Biz O’nun nezdndeyiz, O ise

bizim nezdimizdedir. Öyleyse tükenme ve bekay bu ayet kime nispet

etmise, sen de ona nispet et! Tükenme fenadr. Beka ise cevheri yö-

nünden varln niteliidir. Fena ise zât yönünden arazn niteliidir.

Hatta o, cevherin dndaki dier kategorilerin niteliidir.

Haklan hitabnn karsnda ‘Kalbi olan veya kulak verip de tank

olan kimse adna’ yeterli ölçüde iniada bulunduk.

K YÜZYRMKNC BÖLÜM
Cem' ve Srlarnn Bilinmesi

Hak ile duyduunda veya baktnda

Duyan, gören, bir ve tek O’dur

Sen ise O’nda deilsin, varlklar vardr

Nefs, akl, ruhlar ve beden

Cem’u’l cem’i alrsan, ona elik eder

Sen ise orada efendi ve muhtaç olmayansn
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Bütün i senin için çözülür
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Bilmelisin ki, baz sûflere göre cem’, ‘halk (yaratklar) olmakszn

Hakka iaret eden’ kimsenin ifadesidir. Ebu Ali cd-Dekkak öyle der:

‘Cem’, senden olmsuzlanandr.’ Baz sûfler ise öyle demitir: ‘Cem’

Hakkn sana senin vastanla gerçek anlamda gösterdii fiilidir.’ Bir gru-

ba göre cem’, marifeti görmektir. Bunun delili
c
Ancak senden yardm di-

leriz
™6

ayetidir. Baz sûfler ise öyle demitir: ‘Cem’ yaratklar Hak ile

kaim olarak var görmektir.’ Cem’u’l-cem ise hakkn dndaki her eyi

görmekten ‘fani’ olmaktr. Bazlarna göre cem’, bakalar Hak vasta-

syla görmektir. Cem’u’l-cem’ ise bütünüyle kendinden geçmek ve ha-

kikatin egemen olmas halinde Allah’n dndaki hiçbir eyi hissetme-

mektir. Baz sûfler öyle demitir: ‘Cem’ Hakkn her eyi yönlendirdi-

ini görmek demektir.’ Sûflerin cem’ ve fark hakknda söyledikleri di-

zelerden biri udur:

Cem’ ettim ve kendimden O’nunla ayrldm

Vuslatn nihayeti ikilik

Sûflerin cem’ ve cem’u’l-cem’ hakknda bize ulaan baz sözlerini

zikretmi olduk. Bize göre cem', senin üzerinde bulunan Hakka ait ey-

leri toplaman demektir. Bunlar, kendini nitelediin hakka ait isim ve ni-

teliklerdir. Bunun yan sra. Hakkn kendisiyle nefsini niteledii sana ait

isim ve nitelikleri de toplaman ve cem’ etmen demektir. Bu durumda

‘sen, sen’, ‘O, O’ olur. Cem’u’l-cem’ ise, senin üzerinde O’na ait bulu-

nan ve O’nun üzerinde sana ait bulunan her eyi (isim ve nitelikleri) bir

araya getirerek, hepsini O’na irca etmendir. ‘Bütün i O’na döner’
52

'

1
'

ve

‘Bütün iler Allah’a döner.
,52s Öyleyse âlemde ancak hakkn isimleri ve ni-

telikleri vardr. u var ki yaratklar, bu niteliklerin ve isimlerin bir ks-

mnda (sahiplik) iddia etmi, Hak da onlarn bu iddialarn dilemi, on-

lara iddia ettikleri eye göre hitap etmitir. Bu balamda yaratklarn bir

ksm, örfte Hakka özgü olarak bilinen isimleri sahiplenmi, bir ksm
hem bunlar hem dc ekilci alimlere göre yaratklara özgü olabilecek fa-

kat eriatta geçen nitelikler hakknda iddiada bulunmutur. Bize gelir-

sek, biz bu konularda herhangi bir iddiada bulunmadk. Aksine hepsini
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Hakta topladk (cem’). u var ki biz, bu niteliklerin mümkünlerin haki-

katlerinin istidatlarnn Haktaki etkilerinin bir hükmü olduuna dikkat

çektik. Bu, gizli bir srdr. Bu srr. Haklan varln ayn olduunu ve

mümkünlerin hakikaderinin bulunduklar hal üzere -herhangi bir nite-

likleri deimeden- kaldklarn bilen insan anlayabilir. Bu balamda se-

lim akl sahibi insana onlarn Cem’ sözleri yeterlidir. Çünkü bu söz,

çoklua imkân ve çok varlklar ayrma imkân veren bir lafzdr. Bu

balamda ayrm yönünden cem’, ayrmn ta kendisidir. Fakat ayrm,

cem’in ayn deildir. Benzerlerin ahslarnn ayrm ise böyle deildir.

Çünkü o, ayn anda hem cem hem ayrmdr (fark). Çünkü tanm ve ha-

kikat, insanlk örneindeki gibi, benzerleri bir araya getirir. Bu türün

ahslar ise ayrmla nitelenirler. Bu balamda, her birisi de insan olsa

bile, Zeyd Amr deildir. Bütün benzerler ve bir türün bireylerinin hep-

si böyledir. Allah Tcala öyle buyurur: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur.’
529

Bu ayet farkl ekillerde yorumlanmtr. Allah bu ayetle ilgili olarak te-

vil yapan herkesin yorumunu ve bunlarn arasndan en üstününü bilir.

Bu yoruma göre varlkta Hakka benzeyen veya Hakkn misli bir ey
yoktur. Çünkü varlk. Hakkn ayndr ve varlkta O’nda bakas yoktur

ki O’nun benzeri veya O’ndan farkl olsun. Böyle bir ey düünülemez.

öyle sorabilirsin: ‘Peki bu görülen çokluk nedir?’ öyle deriz:

‘Hakkn varlnda onlar, mümkün istidatlarn hükümlerinin nispetleri-

dir. Nispetler ise ne hakikat ne de bir eydir. Onlar, nispederin hakikat-

lerine göre, var olmayan durumlardr (umur- ademiyye). Varlkta

O’ndan baka bir ey yok ise, O’nun misli bir ey de yoktur, çünkü

(O’ndan baka) herhangi bir ey yoktur! ma ettiimiz eyi anla ve iyice

ören. Çünkü mümkünlerin istidadan, sadece varlk kazanmlardr.

Varlk ise Haktan baka deildir. Çünkü varln Halt olmayan (Hakka)

ilave bir ey olmas imkânszdr. Apaçk delil bunu gösterir. Öyleyse

varlkta, varlk ile sadece Hak zuhur etmitir. Yani Varlk, Haktr ve

birdir. O’nun benzeri olabilecek bir ey yoktur. Çünkü birbirinden fark-

l veya birbirine benzer iki varln olmas mümkün deildir. O halde

gerçekte cem’, daha önce de belirttiimiz gibi, varl O’na tahsis et-

mendir. Bu durumda varlk O’nun ayn olur. Ortaya çkan say ve ayr-

m ise, mümkünlerin ayan’na tahsis edersin (cem’). Bunlar, onlarn is-

tidadarmm ayndr. Bunu örenince, cem’in, cem’u’l-cem’in ve çoklu-

un varlnn anlamn örenmi olursun. leri asllarna katm, haki-
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kaderi temyiz etmi olursun. Bu durumda, Hak her eye yaratln

verdii gibi, sen de her eye hükmünü verirsin. Cem’i söylediimiz e-

kilde anlamazsan, ona dair bir bilgin yok demektir.

Sûflerin zikrettiimiz iaretierine gelirsek, onlarn bu konuda an-

latmak istedikleri baz hususlar vardr ki, Allah izin verirse onlar zikre-

deceim. Bununla birlikte onlar, bizim vardmz görüü veya içlerin-

den büyüklerin görülerini bilirler. ‘Cem, yaratklar olmakszn Haktr

(veya O’nu müahede)’ tanmna gelirsek, bu ifade, Hakkn varln ay-

n olduu hakknda belirttiimiz görüün ayndr. u var ki tanm,

mümkünlerin hakikaderine ait istidatiarn Hakkn varlndaki etkileri-

ne dcinmemitir. Bu etki sayesinde Hakkn varl, onlarn nitelendii

eylerle nitelenir (yaratklarn özellikleriyle Hakkn nitelenmesi). Ed-

Dekkak’n cem’i ‘senden olumsuzlanan ey5
diye tanmlamasna gelirsek,

bu onun makamna (bakmay) gerektirir; Burada ed-Dekkak, kendisin-

de iddiann gerçekletii fakat O’na ait olan eyi olumsuzlamay kast

etmi olabilir. Örnek olarak güzel isimlerle ahlaklanmay veya fiillerin

sana nispetini verebiliriz. Bunlar, O’na aittir. Bu, Dekkak’n sözünün

deil, halinin verisidir. Çünkü bir bakas bu sözü söylemi olsayd,

belki de onu ‘senden olumsuzlad ey varlktr5 anlamnda söylemi

olabilirdi. Çünkü varln ayn olduu için, senden olumsuzlayan

O’dur. Dier iki kiinin sözüne gelirsek, (birine göre), cem’ Hakkn se-

nin vastanla olan fiilini gerçekte sana göstermesidir. Burada senin

Hakkn fiillerinin akt bir yer olduunu kast etmektedir. Gerçek ise

bunun tersidir. Aksine mümkünlerin hakikaderinin kendisindeki hü-

kümleriyle nitelenmi olan Hakkn kendisidir. u var d tanm, ‘seninle

olan fiili’ derken fiil seninle ortaya çkmtr demek isteyip etkinin kim-

de ortaya çktna deinmemi olabilir. Bunu kast etmi olabilir. Bu

bizim vardmz ve hakikaticrin verisi olan görütür. Bu görüün sahi-

binin kim olduunu bilseydik, makamn ve halini bildiimiz ed-

Dekkak hakknda haline göre hüküm verdiimiz gibi, onun hakknda

da haline göre hüküm verirdik.

Baka bir tanmda ise ‘Cem marifeti müahede etmektir’ denilmiti.

Bilmelisin ki, Allah’ bilmek, kulun fiiliyle doru ve geçerli bir ba ol-

duunu kabul eder. Bu ba Hak ortaya koymutur ve bu nedenle de

kulunu amelleri nedeniyle yükümlü tutmutur. Hakkn da amelle ilgisi

vardr, Bunu da Hak kendisi adna ortaya koymu ve kuluna amelinde
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'Senden yardm isteriz**
30 demeyi fai z klmtr. Hz. Kelimullah Musa -ki

Allah’ en iyi bilenler peygamberlerdir- kavmine öyle demiti: '

Allah ile

yardm dileyin, sabrl olun.’
53 '

Bize göre, Allah’n nitelii hakkndaki ifa-

delerinde güvenilirlik ve nispet bakmndan Allah’n söyledii ile pey-

gamberlerinin söyledii arasnda bir fark yoktur. Allah ise öyle bu-

yurmutur: ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm.’ .Sonra

kulun söyledii ile Allah’n söylediini ayrm, sonra kulun sözünü ku-

la doru bir bala nispet etmitir. Söz bir ameldir. Burada söz, o amel-

de Allah’tan yardm dilemedir. Böylelikle amelde ortaklk geçerli ol-

mutur. Böylelikle amelde Allah ile insan bir araya getirmi oldun

(cem’) ki, cem’in anlam da budur.

Dala önce de belirttiimiz gibi, kul bir nazhardr. Zuhur eden ise

Haktr. Hak da kulun niteliinin ayndr. Amel ise nitelikle ortaya çk-

mtr ve gözüken amel sahibidir. Öyleyse amel bilhassa Allah’a aittir.

öyle dedik: bunu ortaya koyunca unu da ortaya koymu olduk: Ku-

lun aynnn özel bir istidad vardr. Bu istidat, (kendisinde) zuhur

edende erkindir ve o zuhr edende -ki Haktr- sürerlerin deimesine

yol açan da bu durumdur. Söz konusu istidat, Hakka ‘Ancak senden

yardm dileri?
532 dedirten eydir. Burada namaz klann ayn’yla (hakika-

ti) zuhur eden Hak, belli bir ismin hükmüne hitap ederek, amelini

yapmak üzere yardm etmesini istemektedir. Çünkü mümkünün

ayn’nm(- sâbitesi) istidad acizlik ve zayflk verdii için, bunun hük-

mü kendisinde zuhur edende ortaya çkmtr. Öyleyse zuhur edenin

sözü, mümkünün dilinin ta kendisidir. Daha doru bir ifadeyle müm-

künün sözü zuhur edenin diliyle söylenmitir. Nitekim hak kulunun di-

liyle ‘Allah kendisini öveni duydu’ demitir. Böylelikle marifet, ameli

yapanna tahsisi (cem’) gerektirmitir. Bunun nedeni amelde ortaya ç-

kan bir takm iddialardr. Bu iddialarla aklclarn bir ksm amelleri sa-

dece kullara izafe ederken bir ksm onlar sadece Allah’a izafe etmitir.

Doru ise k grubun, yan iki görüün arasndadr. Buna göre kulun

belirttiimiz anlamda amelle bir ilgisi olduu gibi ayn zamanda Hak-

kn da belirttiimiz anlamda amelle bir ilikisi vardr. Kulun amelle ilgi-

si, mümkünün hakikatinin istidadnn kendiside zuhur edene etkisi iken

Hakkn amelle ilgisi, söz konusu etkiyi kabul etmesidir. Çünkü kul zu-

hur edendeki etkisinin diliyle öyle der:
‘Sana ibadet eder, senden yardm

dileriz**
3 Bu, bizim vardmz görütür.
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Cem’ hakknda görü belirten kii, onun marifetin müahedesi ol-

duunu söylerse ve marifeti müahede etmeyi tanmlarsa, bizimle ayn

görütedir. Çünkü biz, marifeti müahedenin anlam hakknda konu-

tuk, onu dile getirenin makam hakknda konumadk. Bu lafzn -biz

açklarken dile getirdiimizin- daha aasnda yorumlar vardr. Biz ise

onu en yetkin ve kamil tarzda açkladk. Bizim açkladmz, gerçein

kendiliinde bulunduu durumdur. Bu yönlerin bir ksm nedeniyle, bu

görüü söyleyenlere bu kitabn özetinde itiraz ettik. Sûflerin bölümün

banda aktardmz ve zikrettiimiz bütün görüleri, cem3 hakknda

söylediimiz ve ortaya koyduumuz görülere dayanr.
‘

Allah doruyu

söyler ve doru yola ulatrr.,5M

iki yüz yirmi uçuncu bolum
Tefrika (Ayrlk) Halinin Bilinmesi

Cem haline gelirsen, ayrm kabul etmisindir

Kur’an (cem’) vefurkam (ayrm) anladn gibi

Hakikat bir, hüküm deiik

Söylediime delil getirdim ben

Cem’ ve fark daima eksik iki hal

Vazgeç sen, insan isen tek ol

Cebrail’in ve arkadann yolunu tut

Senin için Müslümanl ve iman tanmladklarnda

Sonra o ikisinden sonra sahih olan geldi

Senin için hsam, bir daha ihsan tanmladlar

Bunlar dörttür, yok bir beincisi

Hak Celle'den yardm alandan bakas
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Bilmelisin ki, sûflerin bir ksmna göre tefrika, ‘Hak olmakszn

halka iaret etmek
5

demektir. Ebu Ali Dekkak’a göre ise ‘Fark sana nis-

pet edilen eydir.

5 Baz sûflere göre ise ‘Fark, edebin gerei. Hakkn
sana gösterdii fiillerindir.’ Bazlarna göre fark, kulluu görmek, bir

görüe göre yaratklar var saymak, bir görüe göre ‘bakalarm Allah

adna görmektir .

5

Bir görüe göre ise yaratklarn halden hale girmesini

müahede etmektir. Tefrikann ilahi ilimdeki dayana, ‘Szn için boal-

tacaz ayetinde belirtilir. Bu, miktar Allah’n bilgisinde takdir edil-

mi olan vc her bir. ahs adna dünya hayatndaki hayat zaman olan

(ömür) sürenin dolmasdr.

Bilmelisin ki, bütün eyann asl tefrikadr (ayrm). Tefrika önce

ilahi isimlerde ortaya çkmtr. Böylelikle ilahi isimler, anlamlarnn

farkllamasyla farkllamtr. Öyle ki, insan hepsinin tek hakikate dela-

let etmeleri bakmndan isimlere baksa bile, onlarn arasnda anlamlan

arasnda belli bir fark vardr. Bu anlam bilinir ve onun nedeniyle birisi

öyle, öteki böyle diye isimlendirilir. Özellikle de, isimler övgü vc me-

tih yoluyla nitelikler anlamnda kullanldnda, tefrika daha bellidir. Al-

lah tefrika ile bize tannm ve öyle buyurmutur: ‘O’nun benzeri bir ey

yoktur Baka bir ayette ise ‘Yaratan gibi midir, yaratamayan P
5537

bu-

yurmutur. Böylece Allah, yaratan ile yaratamayan ayrt etmitir. Eya
aasnda snrlar ve tanmlar, aym vc tefrika ortaya çkartmtr. Ma-

kamlar ve haller tefrika vastasyla orta çkm, yaratklarn mertebeleri

çoalm, onlarla birbirlerinden ayrmlardr. Bu balamda (söz gelii)

Allah’n seksen kulu vardr, onlar imann hakikatlerine ulatrmtr;

yüz kulu vardr, onlar ilahi isimlerin vc niteliklerin hakikatlerine ula-

trm ur. Allah'n alt bin ve daha fazla kulu vardr, onlar Muhammedi

nebiliin hakikatlerine ulatrmtr. Allah’n üç bin kulu vardr, onlar

ilahi ahlak hakikaderine ulatrmtr. Böylece Allah, kullarm mertebe-

lerle farkllatrmtr.

Cem’ farkn ayndr, çünkü o, çokluun varlna delildir. Cem’ di-

ye isimlendirilmesinin sebebi ise ayrm toplayan tek hakikattir.

Bu balamda tefrikay ‘Hak olmakszn halka iaret etmek’ diye ta-

nmlayann müahede ettii ey, tanmlarn verisidir. Tanmlar ise ancak

yaratklarda ortaya çkabilir. Çünkü Hak, âlemlerden müstani olduu

için, bilinmezdir Baka bir ifadeyle Hak herhangi bir alametin kendisini
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göstermesinden münezzehtir. Öyleyse O, tanmsz bilinen, tanm ile bi-

linmeyendir. Tanmlar, eya arasmda farkll ve tefrikay ortaya ç-

kartmtr. Zevk ehli olan her insan, haber veriinde, müahede ve zev-

kinin snrn amaz. Çünkü onlar, doru sözlülerdir. Onlar, aktararak

deil, gördüklerini bildirirler.

Ed-Dekkak ise ‘fark sana nispet edilen ey* demiti, bunu belirtmi-

tik. Çünkü nispet edilen ey, tanmlardr. Çünkü Hakka bir tanm nis-

pet edilmez. Kula nispet edilen her ey ise sonuçta yoklua ve süinmeye

gider. Hakka nispet edilen eyler ise beka ve varla gider. Öyleyse sen

de yaratklara deil de hakka nispet edilen kimselerden ol! Bu durum

‘O’nun nezdinde olan bakidir™ ayetinde belirtilir. Hak bize nispet edilen

eyleri ise tükenme ve yok olmayla nitelemitir. Ayette geçen ‘ey (ma)
5

ise her eyi gösteren bir sözdür. Nitekim Sibeveyh böyle demitir. ‘A-

Iah’n katnda olan ey ise bakidir.™ Öyleyse bizden Allah katnda olan

ey adna beka geçerliyken yaratklarn katnda olan ise tükenicidir. Ba-

knz! Allah’tan bakasna ait kölelerden ölüm geldiinde kölelik kalkar.

Bamda bir efendisi varsa, yok olur. Öyleyse yaratlma nispet edilen

her ey, ölümle veya tanklkla yok olur. Yok olan her ey ise bulundu-

u kimsenin yanndan ayrlmtr. Böyle bir ey ise Hakta bulunmaz,

çünkü hiç bir ey O’ndan ayrlmaz. O bizimle beraberdir ve iler O’na

döner. te bu Dekkak’n ‘Fark sana nispet edilen eydir’ sözünün anla-

mdr.

Baka bir tanmda ise ‘Fark, edebin gerei olarak. Hakkn sana

gösterdii fiillerindir' demiti. Burada tanm, gerçekte Allah’tan olsalar

büe, sayg gerei Allah’a nispet edilmeyen fiillere iaret eder, yoksa hem

sayg gerei ve hem de gerçekte Allah’a nispet edilebilen fiillere iaret

edilmez. Kullarn fiillerinin var olma anlarnn dnda kulda bir kalc-

lklar yoktur. Var olma anlarndan sonraki ikinci anda bu fiiller ortadan

kalkar. te bu Dekkak’n söylediinin ayndr. Böylece iki sûf, ayn an-

lamda bulumutur. u var ki bu ûfi, ‘edebin gerei’ diyerek baz fiille-

ri snrlamtr. Bu fiillerin hakikatlerini Allah’a izafe ettiinde ise beka

ve kalclk özelliiyle nitelenirler. Bu kalclk onlarn hakikatlerinden

kaynaklanmaz, aksine Allah tarafndan görülmelerinden kaynaklanr.

‘
Allah’n katnda olan ey bakidir

Kw Aym ekilde, kendisini gördüün sü-

rece fiil de senin katnda kalcdr. Kendisini görmediinde ise onun

varl senin müahedenden kaybolur. Bu nedenle ‘Haklan sana göster-
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dii fiiller’ demi, sana gösterilene deinmemitir. Ayn zamanda b
tanm, sana nispet edilmelerine ramen, övülen fiillerine de deinme-

mi, ‘edebin gerei’ demekle yetinmitir.

Baka bir tanma göre ‘Fark, kulluu görmektir.’ Çünkü bu, kulun

kendisiyle bilfiil var olan bir nitelie mensubiyeti demektir. Bu nitelik

ise ancak Allah’a nispet edilebilir. Kulluk, kula ait bir niteliktir. Kim
kulluunu görürse, gördüü kimseye ait olur. Bu nedenle Allah’n kul-

lan, kullua deil, (zorunlu kulluk anlamndaki) ubudete nispet edil-

mitir. Öyleyse onlar, herhangi bir nispet olmakszn, Allah’n kullar-

dr. Kullua nispet edildiklerinde ise durum farkldr. Çünkü Hak, kul-

luk nispetini kabul etmez. Çünkü Hak kulun ayn deil, kulun nitelii-

nin ayndr. Öyleyse her kim kulluu müahede eder de Allah’n kulu

olduunu görmezse, nitelie nispet edilen ile Allah’a izafe edileni ayrt

etmi demektir. Dilciler öyle der: ‘nsan hususiyet ile husus, ubudiyet

ile ubudet arasnda bulunur. Ubudiyet kendisine nispet edilen bir ey
iken ubudetin nispeti ise (kendisine deil) efendiyedir.’

Baka bir tanmda ise öyle denilir: ‘Fark halk (yaratklar) ispattr.’
*

Bu da, daha önce zikredildii gibi, sûflerin ‘Halt olmakszn, halita ia-

ret’ dedikleri tanm gibidir. Ancak yine de aralarnda bir fark vardr.

Çünkü burada tanm ‘halk ispat’ demi, ‘halkn (yaratlmlar) varl’

dememitir. Çünkü yaratlmlarn varl Hakkn varlnn ayndr.

Halk ise kendi hakikati bakmndan sabittir ve sabitlii de ezelî olarak

kendisindendir. Onun varlkla nitelenmesi, ortaya çkm geçici bir du-

rumdur.

Böylece bu sözden anlalan anlamlan açklam olduk. ‘Halk is-

pat
5

,
ezelde Allah ile yaratlmlar (halk) arasnda bir ayrm gerçekleti

demektir. Bu yönüyle Hak ayan- sâbite’nin ayn deildir. Varlk ile ni-

telendiklerinde ise durum farkldr. Binaenaleyh Allah, varlk ile nitele-

nenin ayndr, yoksa o deildir! Bu nedenle bu tanm yapan sûf ‘halk

ispat’ demitir.

Baka bir tanma göre ‘Fark, bakalarm Allah için görmektir.’ Bu-

rada Allah’tan dolay görmeyi kast eder. Buradaki ‘için’ sebeplilik bildi-

ren edattr. Böylece insan, Hakkn varlnda ayan- sâbite’nin hüküm-

lerini -ki Hak ise ancak onlarn hükümleriyle zuhur eder- müahede

eder. Bu nedenle tanmlar ortaya çkm, hakikatlerin mertebeleri Hak-
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kn varlnda ortaya çkm ve melekler, felekler, unsurlar, türeyenler,

cinsler, türler, ahslar denilmitir. Varln kendisi ise tek, hükümler

farkldr. Hükümlerin farkll ise, varlkta deil sübutta (birbirinden)

baka olan ayan- sâbite’nin farkllndan kaynaklanr.

Baka bir tanma göre ‘fark, onlarn hallerinde türden türe girmesi-

ni müahede etmektir .

3 Burada onlarn hükümlerinin Hakkn varlnda

zuhurunu kast etmektedir. Çünkü bu hükümler türlü türlüdür. Hak ise

deimeyi kabul etmez. Buradan deimenin ayan (sâbite’nin) bir

hükmü olduu anlalr. Bu kula gözüken ey ise türden türe girmektir.

Öyleyse ona görünen, a’yan’dr (ayan- sâbite). Böylece onlar ile varlk

arasnda fark görmütür. Tefrika hakknda öyle denilir:

Topladm, kendimden ayrldm O’nunla

Vuslatn sonu, ikiliktir ancak

Burada sûfi, bir’in say basamaklarnda gözükmesini kasteder.

Bir’in basamaklarda gözükmesiyle iki, üç, dört ve sonsuza dein bütün

saylar ortaya çkar. Bu, bir eyin zuhur edenin ayn -fakat o olduunu

bilmezden- olmasn anlatabilecek en nihai örnektir. Söz gelii rüyamda

Hz. Peygamberin muhaddis Ebu Muhammcd bn Hazm ile kucaklat-

m görmütüm. Biri dierinde kaybolmu, artk sadece birini görü-

yordum, o da Hz. Peygamber idi. Bu, vuslatn nihayetidir ve ‘ittihat

(bir olma)’ denilen ey budur. Baka bir ifadeyle varlkta iki varln -

ilave deil- birbirinin ayn olmasdr. Nitekim insan olmada Zeyd

Amr’n ayn, hatta bütün insan türleri onun kendisidir. Baka bir ifa-

deyle insanlk yönünden biri dierinin aym iken ahsiyet yönünden ayn

deildir. Öyleyse bir’in say basamaklarndan ikide kendisiyle bir olma-

s, ikinin ortaya çkmasdr. Burada birden bakas yoktur. Sonsuza va-

rana dek, bütün saylar böyle devam eder. Öyleyse ince düünce sahibi

isen, tefrika hakknda yaptm açklamay iyice ören! ‘Allah doruyu

söyler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZYRM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahakkümün Bilinmesi

Sûflere göre tahakküm, özelliini göstermek üzere, duada naz di-

liyle tasarruf etmek demektir. Bu ise, bir tür atahattr ve ona benzer.

Fakat nefs bu makama ilahi emirle girerse, sahibi knanmaz.

Arifyaratklar üzerinde tahakküm ederse

Bir emir olmadan, zorbadr o

Tahakkümü terk, kamillerin nitelii

stemeden kendisine gelse, haya etmek gerek

Adamlar yaratklarn varlklarm görmez

Onlar hakimleri olan Hakk tercih edenler-

Onlar sürekli korkan kullardr

Her halükarda, ahadetleri daimidir

Perdede tahakküm onun makam

Perdelerin ardndan karanlklan gönderenler

Tahakküm, Allah’n bildirmesiyle, ilahi emirden kaynaklanrsa, in-

san bu emir karsnda bir kuldur ve zorunlu olarak efendisinin emrine

balanr. Bir emir olmakszn, tahakküm kendisine gelirse, emanet ken-

disine sunulmu ve onu kabul etmi demektir, insann kendisine su-

nulmu emaneti kabul ettii yerdeki durumu, Allah’n emaneti yükle-

nen hakknda söyledii ‘O zalimdir ve cahildir
™ 1 eklindedir. Baka bir

ifadeyle insan, kendisine zalim, tad eyin deerini bilmeyendir.

Çünkü o, Allah’n kendisi hakkmdaki bilgisini bilmez: Acaba emaneti

ehline ulatran kimselerden midir, deil mdr?

lahi emre bal olarak, mucizeler göstermek ve kendileriyle mey-

dan nkimak üzere rahakkiim, peygamberlere özgüdür. Çiinkii onlar,

Allah’n peygamberleri olduklarn gösteren delillerle gönderilmilerdir.

Öyleyse onlar, kendi iradeleriyle deil, halleriyle seçilmi hayrl kimse-

ler olduklarn bildirirler. Sonra, resul olarak gönderilmelerinden sonra



On Sekizinci Sifir 3°5

bazen onlardan delaletin gereinin dna çkan bir takm sözler meyda-

na gelebilir ki bu da söz konusu kiinin Allah katndaki deerini bildi-

ren ilahi emirle gerçekleir. Örnek olarak ‘Ben kyamet günü insanlarn

efendisiyim’ hadisini verebiliriz. Bu söz peygamberin Allah kalandaki

özel yerini gösterme gücüne sahiptir. Allah ile megul olan insan, böyle

bir eyle ilgilenecek bo vakit bulamaz. Allah ehlinin Allah ile megul

olmasnn bir yönü de, O’nun emrine balanmaktr. Hz. Peygamber

sözünü genelletirince, ardndan öyle buyurmutur: ‘Fakat benim için

övünç yoktur.’ Baka bir ifadeyle ben övünme amac tamadm. Bana

size böyle bildirmem emredildi. Çünkü arif nasl iftihar edebilir ki?

Marifet onu iftihar etmekten alkoyarken Allah’ müahede ise megul

eder. Emir verilmedii sürece böyle bir söz insandan ancak kendini be-

enme veya -halin etkisi altnda- kendinden geçmi iken çkabilir. Ken-

disini kendinden geçirten bu halden ayrldktan sonra ise, Allah’tan ba-

lanma diler. Böyle bir ey özellikle gayret sahibinden ortaya çkabüir.

Bu, eyhimiz Ebu Medyen’in görüüdür. Böyle sözler ondan ‘gayret
5

babnda ortaya çkard. Dolaysyla bu gibi kiilerde bu söz, ayrcalm

göstermeye delalet etmez. Bu gayret, peygamberlerin çarsnn redde-

dildii veya dorulamada çekingen davranld durumlarda, özellikle

bizim kabul ettiimiz nebiliin inkâr edildii anda insan tutar. Böyle

bir durumda söz konusu insan (veli), peygamberin yerini alarak, pey-

gamberliinin doruluunu delillendirmek üzere getirdii iddiay -

peygambere vekil olarak- ortaya koyar. Böylelikle kendi adna deil

peygamber adna meydan okumak üzere, (inkarclar) aciz brakan ey-

leri getirir ve kendisinden böyle eyler ortaya çkar. Bu, Allah katndaki

özel yeri göstermez. Bu kii, tahakkümün dndadr, fakat ‘tahkim’ ol-

mas yönünden onun dndayken bu durum özel bir tahkim olmas

yönünden öyledir. Bazen tahkim, Hak karsnda naz halinde bulunan

bir ahsta meydana gelebilir ve söz konusu kii ‘bilinen makam’ hak-

knda Allah’tan bir bilgi edinmi olabilir. Bu bilinen makam, Allah’n

meleklerden aktard üzere, ‘Her birimizin belli bir makam vardr, biz

saf saf olan kimseleriz, biz tespih edenleriz*
542 ayetinde zikredilmitir. Böy-

lelikle melekler, kendi makamlarm belirttikten sonra, kendilerini öv-

mülerdir. Bu övgü onlar eksiltmeyecei gibi onlarm mertebelerini de

düürmez. Tahkim ayn makama etki etmeyince, onun bir zarar yok-

tur, fakat terk edilmesi daha üstündür. Çünkü onu tahkim, her durum-
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da bir bo vakinir. Cebrail’den böyle bir eyin meydana gelmesinin ye-

gane nedeni, Hz. Peygamber’e öretmen olmasyd. Öretmen ören-

cisine kendi mertebesini bildirir ki onun himmeti de yükselsin ve ö-
retmenine katlsn. Baz sûfler, tahkimde belirli bir konuda Allah adna

yemin edip Allah’n yeminlerini yerine getirecei bir dereceye ular.

Bununla birlikte, ardndan Allah’tan balanma diler. Onda bir (ken-

dini beenme) kokusu bulunmasayd, balanma diienmezdi. Özellikle

ayn dönemde yaadmz, Badatl Abdülkadir Geylani olmak üzere,

sahillerden tahkim konusunda aktarlan pek çok hikâye vardr. Baka bir

örnek ise, secdeye giderek yamur yamadan ban kaldrmayacana

yemin eden bir sûfdir. Allah da yeminini yerine getirmitir. Baka bir

örnek ise, bir kuyunun banda susam bir halde duran insanla ilgilidir,

Adamn elinde ne bir kova ne ip vard. öyle demi: ‘Beni içirmezsen,

yemin olsun ki öfkeleneceim.’ Su kuyunun azna ulancaya kadar

tam, adama ‘Kime kzacaktn?’ diye sorunca, ‘Kendime’ diye cevap

vermi, Bunun üzerine su, kendisini engellemitir.

Bize göre tahkim marifeti müahedede kolay bir itir. Çünkü tah-

kim, mazharda zuhur edene aittir. Öyleyse tahakküm, ancak gerçekte

hükmetme özelliine sahip olana aittir. Zuhur eden ancak bu fiille zu-

hur eder. Bu durum, mazharn istidadnn bunu gerektirdiini gösterir.

Böylelikle baka bir mazharn istidadnn gerei olan tahkimin olmay
birbirinden ayrlr. Bu, kendisini varlkta göstermekle yalnz kaldmz
bir yöntemdir. Bizim yöntemimiz, Allah ehline ilerin kaynam yakla-

trr. Zuhur eden eylerden herhangi birini büyültme. Zuhur eden her

ey ‘iin bamda ve sonunda’ emrin kendisine ait olduu Allah’tandr.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’™
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K YÜZ YRMBENC BÖLÜM
Zevaid'in Bilinmesi

Bilmelisin k, Allah ehli sûfilerin terimlerinde zevaid, gavbe imann

ve kesinliin artmasdr.

Nur ile surelerini indirdiinde Allah

Müminlerin mutluluu artar durur

Gayb ilmi bütün ilimlerden deerli

Bilgilerin en kapsamls ayn zamanda

Gaybleri delilsiz idrak edilir

Rahman’dan bakas, bilgi vermez

Hak için gayb diye bir ey yok

el-Habir ismi sana tecelli etseydi 1

Kullar perdelenirdi, bütün akllar da

En sabrl kimdir, 'ta ki bilelim’ ifadesiyle

Allah Teala öyle buyurdu: ‘Bir sure indirilince, bir ksm ‘hanginizin

imam artt’ der, iman edenlerin ise imanlar artar, onlar sevinçlidir, kalple-

rinde hastalk bulunanlarn ise kir üstüne kirleri artar™ Her iki grupta da

bir
c
zevaid’ (ara) bulunmaldr. Bunlar, Hakkn her gün, hatta günün

en küçük (birimi olan) her nefes kendilerinde ve üzerlerinde bulunduu

e’nlerdir (iler). u var ki Allah ehlinin terimletirdii zevaid, özel ola-

rak, bunlarn içinden mutluluk ve gayb hakknda kiinin inancn artra-

cak ekilde bilgi veren eylerdir. Örnek olarak
‘

Rabbim ! Bana ölülere nasl

hayat verdiini göster, inanmadn m deyince, inandm da kalbimin tatmin

olmas için dedi**5 ayetindeki durumu verebiliriz. brahim öyle der:

‘Evet, inandm! Fakat yaratma tarzlar gibi hayat verme tarzlar da çok

ve çeitlidir. Yaratklardan bir ksmn ‘ol™ sözünden var ettin, bir ks-

mn bir elinle, bir ksmn iki elinle yarattn, bir ksmn örneksiz, bir

ksmm baka bir yaratktan yarattn. Böylelikle yaratma çeitlenmitir.

Ölümden sonra yeniden hayat verme de ahiretteki baka bir var olma-
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dr. Bu da tek tarzda veya çeitli tarzlarda olabilir. Ben de iin keyfiyeti-

ni örenmek istedim: Çeitlimi olacak, yoksa tek tarzda m gerçeklee-

cek? Tek tarz ise, hangi türde gerçekleecektir? Bana bunu bildirirsen,

kalbm mutmain olacak ve bu tarz ve yeni bir bilgi örenmekle dingin-

leecektir. Nitekim sen bilginin artn istemeyi emrederek öyle bu-

yurdun:
lDe ki, Rabbim! Benim bilgimi artr .’5*7 Allah brahim’i dört ku

ile hayat vermenin keyfiyetine yönlendirmitir. Dört ku, dört doann
örneidir ve bu durum ahrctteki yaratln doal, yani doal cisimlerin

hari tarznda olduunu bildirir. Çünkü öyle iddia edenler vardr: Ci-

simler haredilmeyecek, ölüm yoluyla nefisler doal bedenlerinden so-

yutlanm olarak tümel nefiste toplanacaklardr. Allah ise brahim’e iin

bu insanlarn iddia ettii gibi olmadn bildirerek, brahim tarafndan

bilinen ve Hakkn tasarrufta bulunabildii bir tarza yönlendirmitir.

Böylelikle ona unu öretmitir: Doalar Allal katnda görülmü, (bir-

birinden) ayrm ve farkllam olmasayd, ayrmayacaklard. Öyleyse

Allah doal âlemi ancak kendi katnda bilinen ve kendisinde görülen

belli bir eyden var erti. Bunlar bir araya getirdi, cismi bu özel tarzda

ortaya çkartt. Böylelikle Allah, kendisini dört ka yönlendirmekle,

brahim’e doal-unsurî cisimleri var ederken Haklan fiilinin keyfiyetini

açklad. Çünkü bütün cisimler, doaldr veya unsur kaynakldr. Ahiret

yaratlnn cisimleri mutlular hakknda doal iken cehennemliklerin ci-

simleri unsurîdir. Onlara göklerin kaps açlmaz, açlsayd, yükselerek

unsurlardan çkarlard.

brahim’in Hakkn kendisini dört kua yönlendirdii bu kanda-

madan harekede anlamak istedii ruhlarn harine gelirsek, bu dört ku,

ilahiyat bahsinde âlemin zuhur edebilmek için kendisini var edecek bir

lah’a muhtaç olmasn gösterir. lah, âlemi izhar etmeye güç yetiren,

âlemin bütün ayrntlarn bilen, onu izhar dileyen, sadece hayat sahibi

birisine ait olabilecek bütün bu niteliklerin sabit olabilmesi için hayat

sahibi olan biridir. Bunlar, ilahi mertebede zorunlu dört nitelikdr.

Alem bu dört nitelie sahip kimseden meydana gelebilir. te kularn

brahim’e akl, ruhlar ve cisim olmayan eylerin hariyle ilgili delil ol-

mas böyle gerçeklemitir. Ayn zamanda bu, doal ve unsur kaynakl

cisimleri var etmek için doann dördü olmasn gösterir.

Sonra öyle der: ‘Onlar bir araya topla.’
54* Yani onlar bir araya ge-

tir demektir. Bu kelime, bir danklktan sonraki toplamaya iaret eder.
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Bunlarn birbirine eklenmesiyle cisimler ortaya çkar. ‘Sonra her birini

bir daa koy.’*
49 Bu dört da, Allah hakknda zikrettiimiz dört niteliktir

ve onlar, sabitlikleri ve heybetleri nedeniyle dadr. Çünkü dalar direk-

tir.
£Sonra onlar kendine çar, her biri koarak sana gelir*

50 Sadece du-

yan ve sabit gözü olan kimse çarlabilir. Allah brahim’in kulan ça-

rmasn ‘Bir eyi irade ettiimizde, ona sözümüz oldur, o da olur
5881

aye-

tindeki ‘ol
5552

sözü yerine koymutur. Böylelikle Hz. brahim’in, olabile-

cek ihtimaller arasndan (harin) hangi tarzda gerçekleecei örenmek-

le itminan artmtr.

Zevaid ile ilgili baka bir konu, "Allah'tan korkun, size öretir*
93
aye-

tindedir. Böylece O’nun hak olduunu bilmekle sahip olmadn bir

bilgi art (zevaid) meydana gelir. Bu, ereflendirmek üzere, takvann

ihsan ettii bir arttr. Kim Allah’ kendine ‘siper
5

edinirse, Allah onu

kendisiyle sebepleri görmekten perdeler. Böylelikle eyann Allah’tan

meydana geldiini görür. Bu bilgi senden gizlenmiti. Böylelikle sana

O’nu bilmek sana gaybe imann artn kazandrmtr. Bu gayb bilgisi

en güçlü akla sunulsayd, akl kantlaryla onu reddederdi. te bu, bu

halin faydasdr.

Zevaidin bir yönü de, ayan’n hükmünün onlarn kendisi olmad-

n bilmektir. Bu hüküm Hakkn varlnda ortaya çkar ve geçerli bir

nisperle kula nispet edildii gibi geçerli bir nispetle de Hakka nispet

edilir. Böylelikle Hak, hüküm bakmndan daha önce sahip olmad bir

hüküm daha kazanrken ayn ise ezelde kendisiyle nitelenmemi olduu

varln kendisine izafe edilmesini kazanr.

Zcvaid’in hükmünün ne ho olduuna balanz! Bu nedenle de ila

gruba da genellemitir. Böylelikle mutlunun imanm artrrken bed-

bahtn kirini ve hastaln artrmtr. ‘Allah doruyu söyler ve doru

yola ulatrr.’
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K YÜZ YRM ALTINCI BÖLÜM
radenin Bilinmesi

Sûflere göre irade, bu yola katlan müridin bulduu bir duygudur.

Bu duygu, kendisi ile maksadna (ulamaktan) onu perdeleyen eylerin

arasna girer.

Kalpte yakc bir ac

in badr o, keke bilselerdi

Bu nedenle sahibi efkatlidir

Kullarnn görmedii kimseye kar

Bakanna göründüünde

Susma ve sarlk kendisini tutar

Onu sürekli ve daimi olarak görürsün

Atein alevinin eritmesiyle

Her ey onun nezdinde güzeldir

Hepsi böyle hüküm verdiler

Ebu Yezid Bestamî’ye göre irade, ‘iradenin terkidir.’ Bu tanm ‘ra-

de etmemeyi diliyorum’ sözünde geçer. Burada Ebu Yezid, kendisinden

iradenin dümesini istemektedir. Bunu ise iradesi var iken söylemitir.

Sonra sözünü tamamlayarak. Hakka hitap ederken öyle demitir: ‘Ben

istenilen (murad), sen isteyensin (mürid).’ Çünkü Bayezid, iradenin

konusunun yokluk olduunu biliyordu. stenilen ise madum (yok olan)

olmaldr ve onun varl yoktur. Varlk ile nitelenmi olsa bile, müm-

künün (gerçekte) yokluk olduunu görmütür. Bu nedenle öyle de-

mitir: ‘Ben irade edilenim.’ Baka bir ifadeyle ben yokluum. Sen ise

irade edensin. Çünkü irade eden ancak mevcut olabilir.

Bize göre irade, Allah’ bilmede özel bir niyet ve yönelimdir. Söz

konusu yönelim,' mükaefe fetihlerinden -yoksa ald kantlardan delil ge-

tirme yolundan deil- kaynaklanan Allah’ bilme halinin bulunmasdr.

Böylelikle, zevk yoluyla veya zevkin mümkün olmad konularda Al-
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lah’n bildirmesiyle Allah hakknda bilgi gerçekleir. Bu durum ‘Al-

lah’tan saknn, O size öretir**
4
ayetinde belirtilir. Pirler iradeyi ‘âdeti

rerk’ diye tanmlamlardr. Bir insann âdeti baka bir insann âdetin-

den farkl olabilir. Bu durumda bakasnn âdetiyle kii kendi âdetini

terk edebilir, çünkü o kendi âdeti deildir.

Sonra bilmelisin ki, bizim mezhebimize göre, iradenin konusunun

yokluk, Allah’ bilmenin ise kulun irade ettii ey olduunu söyledik.

Yine biliyorsun ki, hiçbir yaratk, Allah’ O’nun kendisini bildii ekilde

bilemez. Hâlbuki kulda irade bunun için vardr. Öyleyse kulda irade,

bu makamda bulunduu sürece ayrlmaz bir özelliktir ve hükmü zorun-

ludur. radenin hükmü, var olmayana ilimektir. Allah’ bilmek, daha

önce de belirttiimiz gibi, var olamaz. Öyleyse kulda irade hükmü, ira-

de ettiini idrak eden kimseden daha yetkin bir tarzda bulunur. Öyleyse

gerçek irade, konusu idrak edilmeyen ey olabilir. Binaenaleyh irade,

konusu yok olduu sürece, varlkla nitelenmeyi sürdürür. Çünkü irade-

nin istedii ey var veya sabit olduunda, iradenin hükmü de ortadan

kalkar. Hükmü ortadan kalknca, bu kez varl da ortadan kalkar. Biz-

de (konusu Allah’ O’nun kendisini bildii gibi bilmek olan) iradenin

ortadan kalkmamas gerekir. Çünkü onun irade ettii ey, var olmaz.

radesinden dilediini var eden kimseye gelirsek, bu kiide iradenin

varl bulunmaz fakat irade yine de orada kalmtr. Çünkü iradenin

konusu, tek tek mümkünlerdir ve onlar sonsuzdur. Öyleyse onlarn var-

lklar da sonsuzdur. Fakat irade edilen eylerin deimesiyle konular

deiir. radenin gerçek anlam hakknda Allah ehlinin iaret ettii hu-

sus udur: ‘rade insanda var olan bir anlamdr. Bu anlam, kendisini

yapmayla nitelenmek için, kalbin dince belirlenmi hakikati aramak

üzere harekete geçmesini salar. Böylelikle Allah’ raz eder ve Allah’n

raz olduu kimselerden biri olur. rade sahibi, bu makama ulamak

için çalr. Sonra buna ilave olan ve Allah ehlinin ulat fetihler, kef,

müahede ve benzeri haller ise Allah’tandr, yoksa onlar, Allah yolunun

kendisini gerektirdii irade sahibi tarafndan amaçlanmamtr. Onlarn

iradelerinin özü, Allah karsnda sözlerinde, fiillerinde ve hallerinde

O’n raz edecek bir halde olmay dilemekle snrldr. Bunu ise Allah’n

mertebesini tercih ederek irade ederler, yoksa bu davranla ulaacaklar

nimeti veya dünya ve ahirette onun zddndan kaçmay istedikleri için

yapmazlar. Aksine onlar, kendilerine belirlenen yolda hareket ederler.
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Onlar lakkndaki i, diledii ekilde olmak üzere, Allah’a kalmtr. Ne-

fislerinin arzular onlarn akllarna bir haz getirmez. te bu iradenin

sahibinde gerektirecei en yetkin haldir. Bu konuda bir haz akllarna

gelirse, iradenin hükmünün dna çkm olmazlar. Fakat nefsani haz

sahibi, birinciye göre eksik makam sahibi olur. Bununla birlikte o da

irade sahibidir. Nitekim Allah öyle der: ‘Baz nebileri dierlerinden üs-

tün yaptk.’SS Hâlbuki nebilik, (her birinde) mevcuttur. Öyleyse onlar,

birbirlerine kyasla üstün olsalar bile, nebilikten ayrlm deillerdir.

Sûfiler iradeyi
cbu yola katlan müridin bulduu bir duygudur. Bu

duygu, kendisi ile maksadna (ulamaktan) onu perdeleyen eylerin ara-

sna girer’ diye tanmlamlard. Bu tanm dorudur. u var ki burada

Allah’ bilmenin ortaya çkard bir durum vardr. nsan için keif veya

Hakkn öretmesi yoluyla bilgi meydana geldiinde, kulun kendisiyle

nitelenebilecei ve onu maksadndan perdeleyecek herhangi bir ey ge-

ride kalmaz. Bunun böyle olmas, onun maksadnn hak olmasna ba-

ldr. Bu durumda Hakk, her varlkta ve her halde müahede eder. Bu

makama ise ancak Allah’n kendilerinden raz olduu kimseler
, ulaabi-

lir. Bu makam sahibinin alametlerinden birisi, edebe sarlmaktr. u var

ki bu müahede nedeniyle aküm yitirmi olabilir. Bu durumdaki birisi

ise, Behlüller ve akll deliler gibi, edeple yükümlü deillerdir. Çünkü

onlara kendisini tamaktan aciz kaldklar ilahi bir emir gelmi, bu emir

onlarn akllarn almtr. Allah katnda onlarm hükmü, müahede ha-

lindeyken ve dürüst bir halde ölenin hükmü gibidir. Böyle birinin du-

rumu, hayvann hükmüyle birdir: Bir snrlanma veya Allah katnda so-

rumluluk olmakszn, doasnn arzulad yemek, içmek, cinsel iliki ve

konuma gibi bütün hazlarna ular. Bunuma birlikte, hayvanlar ve bü-

tün canllar ölünün kabrindeki halini kefettii gibi, onlarn keifleri de

sürer. Ölü banr. Mutlu ölü öyle der: ‘Beni acele ettirin, acele ettirin.’

Bedbaht ise ‘Nereye götürüyorsunuz beni?’ der. Hayvanlar, kabir aza-

bn görürler, insanlarn ve cinlerin kendisini göremedikleri hususlar

görürler. Allah’n (kaldramad bir keif nedeniyle) akln ald kii-

nin durumu da, hayvann ve bütün canllarn durumuyla birdir. Nasl ki

ölü öldüü hale göre deerlendirilir, bu bchlül dc, akln yitirdii hale

göre deerlendirilir. Öyleyse bu kii, akln yitirmek nedeniyle, ölüler

arasnda saylrken doas bakmndan ise diriler arasmda saylr. Söz

konusu kimseler, Allah’n kendilerinden raz olduu mutlulardandr.
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Örnek olarak, Mesud el-Habeî, Ali el-Kürdî ile am’da, Magrib’te

kendilerini gördüümüz bir grubu verebiliriz. Onlar, bu hal üzerindey-

ken, Allah’n kullardr. Allah bizi onlardan yararlandrsn! Böyle birine

yaarken akl iade edildiinde, o andan itibaren eriat adabyla yüküm-

lüdür ve ona balanmaldr. Kimin ald kendinde kalrsa, bu kii sûfilere

göre daha yetkin ve kamildir. eyh Ebu’s-Suud b. ibl’e sorulmu: ‘Al-

lah ehlinden mecnunlar hakknda ne dersin?’ öyle demi: ‘Onlar ho-

tur, fakat akll daha hotur.’ Burada ibli, akl korunmu kimseye dö-

nük inayetin daha büyük olduuna dikkat çekmektedir. te bu,

sûflern irade terimi hakkndaki tüm söylediklerinin kendisine döndüü

bir ilkedir. Bu konuda ifadelerinde görü ayrlklar bulunsa bile, bun-

lar, irade hakknda genel veya özel konumadan kaynaklanr. Herkes

kendi zevkine göre ve halinde tercih ettii eye göre konuur. Çünkü

sûfler, bir eyden söz ederken zevklerinin ve vecdlerinin verisini amaz-

lar. Öyleyse anlar, kesin bilgi sahibi ve dürüst kimselerdir. Onlarn bil-

gisine kuku girmez. (Bügisinin kayna) Düünme olan ise, onlardan

deildir. Düünce bazen yanlr bazen sabet eder. Fikriyle hareket eden

insan, hal veya zevk sahibi deüdir.

Yorum (itibar) ehline gelirsek, onlarn arasnda da zevk sahipleri

bulunabilir ve söz konusu kimseler -fikirden harekede deil- zevk’ten

harekede yorum yaparlar. Bazen yorum fikirden kaynaklanabilir ve ya-

banc insan, iin eklini kartrabilir ve (sûfi ve aklc) her birisi hakkn-

da ‘Hepsi de yorum yapmaktadr ve yorum ehlidirler’ der. Bilmez ki,

yorum bazen fikirden bazen zevkten meydana gelir. Zevk sahiplerinde

‘yorum’ (itibar) asl iken fikirden hareket edenlerde ferdir. Fikir gücün-

den hareket eden biri, (sûfler gibi) ‘irade ehli’ deildir. Ancak hakknda

düünülen konu, sadece fikir gücüyle elde edilen bir ey ise, (irade ehli

olan sûfler) bilgiyi bu yolla elde edebilir. Fakat unu sormak gerekir:

Acaba keif veya vecd yoluyla deil de, sadece fikir yoluyla örenilebile-

cek bir ey var mdr, yok mudur? Biz ‘yoktur’ deriz ve genel olarak

(kesin bilgiye ulatran bir yol olarak) fikir gücünü kabul etmeyiz. Çün-

kü fikir gücü, kartrmaya ve güvenilir olmayan bilgiye yol açar. Ken-

disini bilmeye vecd ve keif yoluyla ulalamayacak hiçbir ey yoktur.

Fikirle ilgilenmek ise, bir perdedir. Bizim dmzdakiler ise, (irade yolu

olan) bu yolu kabul etmez. Fakat Allah yolunun ehli olan hiç kimse,

onu reddetmez. Onu reddedenler, haller hakknda zevki ve tecrübesi
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olmayan, ekilci alimler arasnda teorik aklclar ve istidlal ehlidir. Onla-
1

rn arasnda ise, Eflatun- ilahi gibi haller hakknda zevki olanlar bulun-

sa bile, bu istisnadr. Müslümanlardan onu sevmeyenler, sadece felse-

feyle ilikisi nedeniyle kendisini sevmez. Çünkü onlar, ‘felsefe’ sözünün

neye iaret ettiini bilmezler. Hakimler (filozoflar), gerçekte, Allah’,

her eyi ve her eyin konumunu bilenlerdir. Allah
‘Hakim ve bilendir*

56
,

‘Kime hikmet verilmise, ona çok iyilik verilmitir.*57 Hikmet nebilik bilgi-

sidir. Nitekim Allah, kendisine mülk ve hikmetin verildii Davud hak-

krnda öyle der; ‘Allah ona mülkü ve hikmeti vermi, ona diledii eyleri ö-

retmitir

*

5H

‘Filozofun anlam, hikmeti seven demektir. Çünkü Ytmanca’da

‘sofya’, hikmet demektir. Bir tanma göre, sevgi demektir. Öyleyse fel-

sefe, hikmeti sevmektir. Akll herkes, hikmeti sever. u var d ister filo-

zof, ister Mutezile, ister Eari olsun, ister baka bir aklc ekolden olsun,

aklclarn ilahiyat bahislerindeki hatalar dorularndan daha çoktur.

Binaenaleyh filozoflar, adlar nedeniyle knanmadlar, onlar metafizik

bahislerde yanldklar için knanmlardr. Onlarn bilgileri, peygam-

berlerin getirdikleri bilgilerle çelimitir. Bunun nedeni ise, nebilik ve

risaletin kayna ve bunlarn neye dayand hakkndaki bozuk düünce-

leriyle vermi olduklar hükümlerdir. Fikre dayandklar için ii kar-

trmlardr. Kendisini sevdiklerinde, hikmeti -fikir yolundan deil de-

Allah’tan istemi olsalard, her konuda isabet kaydetmi olurlard. Filo-

zoflar bir yana. Mutezile ve Eariler gibi Müslüman aklclarn önünde

ise slam vard ve onlarn düüncelerinde hükümrand. Sonra kendi an-

laylarna göre ondan uzaklamaya balamlardr. Öyleyse onlar, asl

bakmndan isabetli iken yaptklar tevillere göre baz ayrntlarda ya-

nlmlardr. Bu tevilin kayna akl ve fikirleridir. Akl delili onlara

âri’nin akim (Allah hakknda) imkânsz sayd baz sözlerini zahirî an-

lamyla Allah’a yüklediklerinde, bu durumun kendilerine göre küfre yol

açacan söylemi, bunun üzerine tevil etmilerdir. Hâlbuki onlar, Al-

lah'n baz kullarna (verdii) bir (idrak) gücünün bulunduunu anla-

mamlardr. Söz konusu güç, baz konularda akim verisine uyarken ba-

z durumlarda onunla ters düer. te bu, akln gücünün dnda kalan

bir yerdir. Akl tek bana bunu anlayamaz ve bu güç ahsta bulunma-

d sürece ona inanamaz. Bu durumda kendi eksikliini anlar ve onun

gerçek olduunu örenir. Çülkü güçler derece derecedir; Her birisi,
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Allah’n kendisini yaratt özellie göre (bir bilgi) verir. Duyma gücü-

ne görme gücü takdim edilseydi, onu imkânsz sayard. Ayn ey görme

ile dier güçler arasnda geçerlidr. Akl da güçlerden birisidir. Ham o,

bütün geçlerden yardm alrken onlara hiç bir ey vermez.

Kim Allah ehli sûflerin terimletirdigi anlamyla iradenin anlamn

kavrarsa, bütün bu makamlan ve mertebeleri ‘keif yoluyla örenir, e-

yada yanlmann nasl gerçekletiini ve onun nispet ve yönlerde olabi-

leceini anlar. Yanlan, kendi yerinden baka bir yöne balad nispette

yanlmtr. Allah ehli, söz konusu nispeti alarak yerine yerletirir ve ait

olduu eye katar. Hikmetin anlam da budur. Öyleyse Allah ehli olan

peygamber ve veliler, gerçek hakimlerdir. Onlar, çok iyiliin sahipleri-

dir. Allah bizi irade ehlinden ederek, ‘â det ile ehadet yönünden âdeti

terki bir araya getirenlerden’ etsin. Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.

K YÜZ YRM YEDNC BÖLÜM
rade Edilenin (Murâd, stenilen) Halinin Bilinmesi

rade edilen hal ile çekilen kimse

yilikte ve tasada, her durumda

Onu yürütür, o ise beyaz nurdadr

Makamlarda halden hale

Bir inayet olarak O’tdan, Rahman onu korur

Kendisi nimet ve ikbal içinde iken

Bilmelisiniz ki, sûfleri terimlerinde ‘irade edilen
5 (murad), bütün

iler kendisine hazrlanm iken iradesinden çekilen kimsedir. Böyle bir

insan, âdetleri ve makamlar -bir güçlük olmakszn- haz alarak ve zevk-

le aar. rade edilen insan, güçlükleri ve skntlar kendisine kolaylat-

ran bir rahatla sahiptir. rade edilenler iki ksma ayrlr: Birincisi, çe-
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tin ilerle uraan ve duyulur ve psikolojik belalarn kendisine yerletii

kimsedir. O bunlar hisseder ve doas bunlardan rahatsz olur. Bunun-

la birlikte, iin iç yüzünde Allah katnda kendisine ait iyilii ve hayr gö-

rür. Bu durum, naho bir ilacn içilmesinin insan iyiletirmesine ben-

zer. Böylelikle bu belann içinde bulunan nimeti müahede etmek ken-

disine hakim olur ve bama gelen gayesine yatkn olmayan eylerden bu

müahede nedeniyle haz alr. Gayesine yatkn olmayan iler psikolojik

aclar olabilecei gibi maddi aclar da olabilir. Böyle kimselere örnek

olarak Ömer b. Ilattab’ verebiliriz. O, bu makam sahibiydi ve bu ko-

nuda öyle derdi: ‘Allah’n bana verdii her musibette üç nimetin bu-

lunduunu gördüm. Birinci nimet, bu belann dinimle ilgili olmayy-

d. kinci nimet, belann daha büyük olmaydr. Çünkü daha büyük de

olabilirdi. Üçüncü nimet ise bu belann Allah katnda benim günahla-

rm silmesi ve dereceleri yükseltmesidir. Bu nedenle her geliinde bela-

lara kar Allah’a ükrederim.’ Burada sûflerin yönteminde ince bir an-

lay vardr. Bu anlay Allah’n yolunu bilenlere hakikatler verir. Çün-

kü beladan dolay ükür olmaz ve nimete kar sabr olmaz. Öyleyse be-

la gelen insan ükrederse, sadece nimetleri görmü demektir ve bu ne-

denle ükretmesi zorunludur. Nimet gelen insan sabrederse, belay

görmektedir. Burada bela, nimette gördüü nimetten dolay Allah’a ü-

kür ve O’nun kendisini nimette yükümlü tuttuu tasarrufu yerine ge-

tirmedir. Öyleyse gördüü ey, onun sabretmesini gerektirmektedir.

Hak ise ona nimetlerini art arda gönderir. O ise, bu nimetlerde üzerin-

de bulunan Allah’a ait haklar gözler ve kendisini onlar yerine getirme-

ye zorlar. Bu nedenle, insanlarn onun haz aldn düündüü eyden

haz almaz. Art arda gelen nimetlere kar ‘sabreder .

5 Çünkü o, belaya

maruz kalmtr. Öyleyse muteber olan ey, bulunduu vakitte Hakkn

gördüüdür. Böyle bir insan, içinde bulunduu vakte göre, ya ükre-

dendir ya da sabredendir. te bu, irade edilenlerin birinci ksm budur.

kinci ksm ise, alagelmi güçlükleri hissetmez. Allah onda baka

güçlerin karsnda aciz skntlara kendisiyle kar koyabilecei bir güç

yaratr, Söz gelii, küçük çocuun tamaktan aciz kald eyi tamakla

yükümlü tutulan güçlü kuvvetli bir adam düünelim. Güçlü adam ayn

yükü herhangi bir güçlük olmakszn tar, çünkü onu tamak, onun

gücü ve kudreti dahilindedir. Küçük çocuk meakkat ve zorlanarak ta-

rken büyük adam ayn yükü tamaktan haz alr, gücünden dolay ra-
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hattr, onunla gururlanr, bir ac duymad gibi onu hissetmez bile.

Ebu Yezid bir yakarnda öyle der:

5eni istiyorum ama ödül olsun diye deil

Seni istiyorum, ceza olsun diye

Arzularma ulam bulunmaktaym

Azaptan duyulan ac dnda

Burada Ebu Yezid, bir harikulade olarak, âdet üzere acya yol açan

bir elemden haz almay istemitir, yoksa azab istememitir. Allah ehli

öyle der: ‘Bir bahçeye (cennet) girene almaz. alacak olan, atein

dibine girmektir.

5 Bu sözün sahibi öyle demektedir: ‘Âdet üzere doa-

nn haz ald ilerden haz alana almaz. alacak olan, doann ac

duyduu eyden haz almakür.’

Aktarldna göre, bir ak suç ilemi, hakim de kendisine yüz so-

pa cezas vermi. Doksan dokuz tanesini hissetmemi ve yardm dile-

memi. Yüzüncü krbaç gelince, adam yardm dilemi. Bunun nedeni

sorulduunda ise öyle demi: ‘Kendisinden dolay ceza gördüüm olay

bana bakyor, ben de ona bakmaktan haz alyordum ve krbacn srtm-

daki izlerini hissetmiyordum. Yüzüncü sopa olunca, gözümün önünden

kayboldu ve ben de krbacn srtmdaki izini hissettim, bu nedenle de

yardm istedim .

5

Mekke’de saliha bir kadn olan Fatma b. et-Tac’

görmütüm. Bir suçu yokken, babas onu iddetle dövmü, o ise bunun

acsn hissetmemi bile. Srt ile krbacn yerleri arasnda bir eyi hisse-

diyordu. Krbaç oraya dediinde, acy hissetmi ve barm. Krbaç

kulana dediinde, onu hissetmedii için arm. ptidai dönemi-

mizde, uzun bir hikâyede benzer bir olay bizim bamza da gelmitir.

rade edilen kiiye (murad) Allah, bazen kendisine gelen -bela veya

nimet- her eyden haz alma imkân verir. Çünkü nimet, ahstaki hazza

ilave bir durum olmad gibi bela da bulunduu ahsta acdan bakas

deildir. Bunlar meydana getiren nedenler ise, bizce, geçerli deildir.

Öyleyse bela sahibi belann kendisinde bulunduu kiiyken nimet sahibi

de nimetin bulunduu kiidir. Sebep ise, bazen allagelmi bir neden

olabilirken bazen bilinmeyen neden olabilir. Bu ksmdaki kimsede Al-

lah, kendisine indirdii her eyi onun kendisi tarafndan irade edilmi
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olmay yaratr-. Allah kendisine bir eyi dileyerek verirse, bunun gerçek-

lemesi zorunludur. O da (ayn zamanda kendi istei de gerçekleecei

için) bu iradenin gerçeklemesinden haz alr. Böylelikle sknt ve güç-

lükler, onun irade ettii eyler olur ve bunlar kendisine yerleir, o da

bunlar tar. Çünkü onlar bunu sonuçta bulmazlar. Çünkü onlar, tem-

yiz ehlidir ve Hakk hakkal-yakn bilenlerdir. Onlar, gazap ve rza dili-

dir. Bu nedenle, verdii haz nedeniyle, balangca dönerler. Adam ke-

male erdiinde, Allah kendisine ileri temyiz gücü verir ve ona hakikat-

leri la olarak öretir (tahkik). Çünkü mertebe bunu gerektirir. Dünya

mizac cennet mizacnda olsayd, sadece soyut bir esinti verirdi. Atein

mizacnda olsayd, sadece ac verirdi. Dünya hayat bazen öyle bazen

böyle olmak üzere, kark olunca, arifler de bulunduklar yere göre ha-

reker etmilerdir.

Bunu örenince, unu da bilmelisin: Muradn hallerinden birisi de,

kendisinden temenni, tamahkarlk ve ihlas ortadan kaldrmaktr. Bu-

nunla birlikte amellerini fazlasyla yerine getirir, fakat kendisini onlarn

gerçekletii bir yer olarak sayarak, amellerini görür. Baka bir ifadeyle

yerine getirdii amelleri, üzerinde cereyan eden kaderlerdir. Bunun ne-

deni arifin kendisiyle ilikilendirilen güç ve kudretten ‘fani’ olmasdr.

Artk onun ne makam vardr ne de bir hal onun üzerinde hükümran-

dr! Çünkü ârif, makam ve halin rabbinir gözüyle makam ve halin rab-

bine bakmakta olduu için, ne hal görür ne makam. O, takdir edilen i-

lerin üzerinde nasl aktn ve kendisinde nasl ortaya çktn gözler.

Nefsi karsnda ârif, onun ne içindedir ne dndadr!

VASIL

Bu ahsn ‘irade edilen’ diye isimlendirilmesi, ondan istenilen ey
nedeniyle irade edildiini göstermez. Bunun anlam, onun sevilen ol-

masdr, çünkü sevilene herhangi bir eyle azap edilmez. Seven, sevdi-

ine eziyet veren ey ile sevdii arasna engel olmaldr. Böyle yapmazsa

seven olmad gibi öteki de sevilen deildir. Allah da, sevdii kullarna

-onlar seviyor olmas yönünden- bela vermemitir. Onlara kendisini

sevme rzkn vermekle nimetlendirmitir. O’nu sevdiklerini iddia ettik-
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lerinde ise, seven olmalar yönünden deil, ‘sevilenler’ olmalar yönün-

den onlar snamtr. Anla! Öyleyse sevilen, naz ehli iken seven boyun

eer. rade edilen, sevilendir ve o belay tatmaz. Kendisinden bir ey is-

tenilerek mvrad olann durumuna gelirsek, ona kendisinden istenileni

(yerine getirmek üzere) irade ihsan edilmelidir. Dolaysyla onun adna

ancak kendisi için irade edilen ey gerçekleir. Daha önce bunu belirt-

mitik. Kendisinden bir ey istenildii için murad olan herkes kendisin-

den istenilen eye dair iradesi olmaz. Böyle bir durumda iradesi olan

kimse, bu yolda terimsel anlamyla ‘murad’ olan kiidir. Öyleyse kendi-

sinden istenilen bir hususta irade edilenin kimse(nn durumu ), bütün

yaratklara genel bir haldir ve onda bir tahsis söz konusu deildir. Ken-

disinden istenilen hususta irade sahibi olmak ise özel bir durumdur. Bu

yolda özel anlamda irade edilen denilirken kast edilen kimse odur ve

irade edilen-irade eden haline gelir. ‘Allah doruyu söyler ve doruya

ulatrr.’559 rade edilen, irade edilen ve irade hakknda söz uzar.

K YÜZ YRM SEKZNC BÖLÜM
îrade Edenin Hali

Dostum! Allah seni raz olduu ilere erdirsin, bilmelisin ki:

Mürid deildir iradesi etkin olan

Arzusu sona erendir mürit

Ulamam olduu ileri irade ederse biri

Onu yaparken hakimi onun hastaldr
\

Böyle biri yol ehli deildir

Oluta cevher veya araz hükmünü verirken de deildir

Allah ehli muhakkiklerin terimlerinde mürit (irade eden), Allah’a

yönelerek, O’nun mertebesini tercih eden, sevdii ve raz olduu ilerde
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çalan kimse karlnda kullanlr. Bazen ise, kendi iradesinden soyut-

lanan kimse adna da kullanlabilir. Onlara ve bize göre müridin en üs-

tün mertebesi, iradesinin -bir keiften olmakszn- iler olmasdr. Keif-

ten kaynaklanrsa, böyle biri, mürit deil, gerçekleecek eyi bilen kii-

dir. Nitekim irade edilenin (mrad) irade sahibi olmasnn art da,

kendisiyle veya bakasyla gerçeklemesi irade edilen eyi görüp gerçek-

lemesinden önce irade etmek deildir. Aksine, genellikle böyle bir ey

meydana gelmez ve bu bir art deildir. Onun hali, varlkta gerçekleti-

inde, ondan raz olmak ve gerçeklemesinden haz almaktr. Düünce-

siyle onu reddetmez veya onu kerih görmez.

Bilmelisin ki Allah inayetiyle gerçekleecek eyi bildirdii kullar

vardr. Böyle biri, özellikle kendisi adna gerçekleecekse o i, ona hazr-

lanmas talep edilmi kimsedir. Böylelikle gerçekleen iin dince gerei

olan rza, sabr veya ükür gibi bir nitelikle karlar. Bu bildirmeyle bir-

likte, kendisi de o ii isteyen ise (mürid), bu, (ilahi iradeye) uygun ira-

dedir. Bu durumda o, iradesi iledii için deil, (Hakkn) irade nitelii

kendisinde bilfiil varlk kazand için mürid olur. Çünkü bu yolda an-

cak iradesi ileyen timse mürid (irade eden) diye isimlendirilebilir. O
ise, Allah veya bunu verdii yaratklardr. Allah’n yaratklarndan kim-

senin bu makama ulatn duymadk. Çünkü keif ve sahih rivayet yo-

luyla sabittir ki: Hz. Aluhammcd’in makamndan daha üstün makam

yoktur. Bununla birlikte Hz. Peygamber, ümmetinin tasasnn baz hu-

suslarda gerçeklememesini Allah’tan dilemi, fakat bu konudaki dilei

kabul edilmemitir. Hz. Peygamber bu konuda öyle der: ‘Beni bu ta-

lepten men etti.’ Hz. Peygamber adna ‘iradenin nüfuzu ve ilemesi’

gerçeklememise, bakas bu makama nasl ulaabilir ki? Çünkü bu, Al-

lah’a özgü bir makamdr. Allah bir kulunu irade ettii eylerin bilgisine

ulatrrsa, o ancak gerçekleen eyi irade eder ve iradesinin nüfuzu (bu

ölçüde) ortaya çkar. nsanlar ise Hakkn ona neyi gösterdiini bilemez.

Hâlbuki onlar, gerçekleen eyin o insann himmetiyle gerçekletiini

zannederler. Hâlbuki i öyle deildir! Öyleyse mürid, düünerek, basi-

retle görerek, Allah’n raz olduu ileri arayarak ve kendi iradesinden

soyutlanarak bütünüyle Allah’a yönelen kimsedir. Varlkta -insanlarn

istedii ilerin deil- sadece Allah’n irade ettii eylerin gerçekletiini

görünce, bu mürid öyle der: TMiçin kendimi zorluyorum ve gerçekkip

gerçeklemeyeceini bilmediim bir ii istiyorum? Çünkü Allahü bil-
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gisinde i hakkndaki neyin bulunduunu hiç bilmiyorum. Benim iste-

diim i gerçekleirse, Allah onu irade ettii için gerçeklemitir. Öyley-

se ben niçin seviniyorum? Gerçeklemezse, baarszlk nedeniyle bir k-

rkln olaca kesindir. Arzu gücü acclc etmi ve istediinin gerçek-

lemcyii nedeniyle memnuniyetsizlik meydana gelmitir. En iyisi, bü-

tün hususlarda Hak her neyi irade etmise, onu irade etmektir. Hakkn

irade ettii i ne zaman gerçekleirse, kabul ve rzayla onu karlann.’

Böylelilde mürid, kendi iradesinden soyutlanr ve onun iradesi sadece

(gerçekleen hakknda verecei) hüküm hakknda kalr. Allah müritler-

den bir ksmn âlem hakknda irade ettii eyin bilgisine ulatrr. Böyle

bir ey, iki tarzda gerçekleebilir: Birinci yol, gerçekleecek iin Hak ta-

rafndan bildirilmesi ve kef yoluyla örenilmesidir. kinci yol ise, eya-

nn hakikatlerinin ve onlarn ilahi tertibinin -ki bu tarzda düzenlenmi-

lerdir- verisi hakknda Allah’n kuluna bilgi ihsan etmesidir. Böyle bir

durumda insan bir eyi irade eder ve iradesi onu yanltmaz. Aksine ira-

de ettii i, irade ettii tarzda gerçekleir. Böyle biri, Hak ile gören, du-

yan olduu gibi Hak ile irade eden kiidir. Çünkü Hak onun görmesi,

duymas olduu gibi iradesi olmutur (kane varlk anlamnda kullanlr-

sa, iradesidir). radesi her nerede yanlrsa, gerçekte mürit deildir.

Çünkü iradenin bulunduu kiinin mürid olmasnda bir fayda yoktur.

Müridin ‘iradesi ileyen
5

kimse saylmasnda bir fayda olabilir. Bu yolda

mürid, meakkat ve güçlüklere tahammül eden kimsedir. Sevimsiz iler

meakkat ve güçlüktür ve onlardan haz alnmaz. Aksine onlara Allah r-

zas için tahammül edilir. Ya da onlara tahammül ebedi mutlulua yol

açaca için, katlanlr. Bu, en üstün olandr. Bunun karlnda Allah,

kendisini över ve Allah’n övdüü kimselerden birisi olur. Bu nedenle

söz konusu kimseler, tasalar yudum yudum içer, içerdikleri ilahi iyilik

nedeniyle onlara sabreder.

Allah adamlarndan bazlar, bir yönden mürid ve bir yönden

murad olabilir. Bu nedenle halleri deitii gibi hükümleri deiir. Böy-

le biri gerçekleen naho iten haz aldnda ‘murad’ (irade edilen) ma-

kamndadr. Sevimli bir hadiseden üzülürse, mürid makammdadr. Hal

böyleyken, naho i karsndaki durumu nasl olabilir?

te müridin halini, Allah’tan örenen kimseler için, ayrntl bir

ekilde açklam olduk. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZ YRM DOKUZUNCU BÖLÜM
Himmet

Yüksek bir himmete sahip isen eer

Varlk ona müsaittir

Onunla kapaly açma

Himmetiyle zorbalaanlardan da olma

Ona boyun eme de:

in bâtn naslsa, sen öyle ol

Burada ‘iin bâtn naslsa’ derken Allah’n eyann faili olmasn

kast etmekteyim. Eyada herhangi bir yaratlmn himmetinin veya

zâhir-bâtm bir sebebin bir etkisi yoktur. Çünkü arif bilir ki, Allah se-

bepleri snamak için yaratt. Böylece Allah, fiilin sadece sebeplerle ger-

çekletiini görenler ile bunu böyle kabul etmeyip sebeplerin ardnda ve

onlarn vesilesiyle -sebebiyle deil- fiili Allah’a ait görenleri ayrt etmek

ister.

Bilmelisin ki, sûfler, himmeti; (a) kalbin temennilerden soyutlan-

mas anlamnda kullandklar gibi, (b) müridin ilk doruluu ve (c) il-

hamn duruluu nedeniyle ‘himmetlerin toplanmas (cem-i himmet)’

karlnda kullanmlardr. Bu nedenle öyle derler: Himmet, üç dere-

cedir: Uyanma himmeti, irade himmeti ve gerçek himmet. Bilmelisin

ki, uyanma himmeti, insann hakikatinin kalbe kazandrd ve imkânsz

veya mümkün olabilecek kalple ilgili temennilerden kalbin uyanmasdr.

Baka bir ifadeyle bu himmet, kalbin ümitlerden ve kuruntulardan te-

mizlenmesidir. Bu himmet, temenni ettiklerinin durumuna bakmasn

gerektirir ve bilginin verdii hükme göre hareket eder. Bilgi bundan

vazgeçmesini gerektirirse, döner. Kararllk göstermesini gerektirirse,

kararllk gösterir. Öyleyse bu himmet sahibi, temenni ettii hususta

bilgiye muhtaçtr.

rade himmetine gelirsek, bu, müridin ilk doruluudur. Öyleyse

bu, himmetin toplanmldr ve onun karsnda hiçbir ey duramaz.

Böyle bir himmet genellikle Afrika’da bulunan ve kendilerine ‘Azabiyye’
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denilen bir toplulukta bulunur ve bu himmet sayesinde diledikleri kim-

seleri öldürürler. Çünkü nefs (güçleri) toplarsa, âlemin cisimlerine ve

hallerine etki eder ve hiçbir ey ona kar direnemez. Öyle ki, bunu bi-

lip de kefi ve iman gücü olmayan biri, baz insanlarn eliyle âlemde

gerçekleen olaanüstü hadiselerin bu himmetten kaynaklandna

(inanmaya) sevk eder. Bu himmetin öyle bir gücü vardr ki, eyhlerde

bir etki yapmak isteyen kimsede bulunabilir. Böylelikle kamil eylerde

bu himmet vastasyla tasarruf ederler. Bazen onun bu eyhte bulundu-

unu gören müridin himmetiyle eyhe sahip olmad veya irade etme-

dii bir bilgi açlabilir. Hemen o vakit eyh için bilgi dolayl olarak bilgi

meydana gelir ki himmet sahibi o eyhe onu ulatrsn. Çünkü onu an-

cak ondan kabul edebilir. öyle ki: Bu mürit, o belirli meselede himme-

tini o eyhte toplamn.

Bu konuda anlatlan hikâyeler çoktur. Bu himmetin ilahiyat bah-

sindeki etkisi, Allah Teala’nn ‘Ben kulumun bana dair zannna göre-

yim, benim hakkmda iyi zanda bulunsun' anlamndaki hadistir. Öyley-

se her kim Allah hakkmdaki himmetini, günahlar sadece O’nun ba-
lad, rahmetinin her eyi kuatt eklinde toplarsa, hiç kukusuz ve

tereddütsüz ki, merhamete mazhar olur. Allah teala öyle buyurur:
‘te

bu Allah haliknzdaki zannmzdr. imdi de hüsrana urayanlardan oldu-

nuz-
3560 Çünkü onlar ‘Allah’n onlarn yaptklarnn büyük ksmn bilmedi-

ini3561
zannettiler. Bu nedenle, bu himmetin ilgili olduu konuda bir

bilginin gerektiini söyledik. Himmet imkânszla ilgiliyse, o ey gerçek-

lemez ve vebali de sahibine döner. Böylelikle kii, kendi himmetiyle

kendine etki eder. mkânsz olmayan bir eyle ilgiliyse, zorunlu olarak

gerçekleir. Bu kimselerden bazlarnn himmeti imkânszla ilgilidir. Bu

imkânsz, kullarn baz davranlarn bilmeyi Allah’tan olumsuzlamak-

tr. Bu nedenle Allah, amelleri nedeniyle onlara azap eder. Böylelikle

onlarn zanlar kendilerini hüsrana uratr. Bu, genilii ve kapsam al-

tna girip de açklanamayacak ve söylenmesi yerinde olmayan hususlar

nedeniyle hakkn veremeyeceimiz bir meseledir. u var ki bu himme-

tin bulunduu her yerde nüfuzu vardr. Himmet toplamayp da ken-

disine gedik girdiinde, bu hükme sahip olamaz. ‘Rablermin yaptklar-

nn büyük ksmn bilmediini
561 zanneden bu insanlar, sahip olduu ba-

layclk ve affetme özellii nedeniyle Allah Teala’nn günah cezalan-

drmayacam zannetselerdi vc bu konuda himmetleri kendilerini Al-
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lah’m cezalandrmasndan ve iddetli azabndan perdeleseydi, onlar cc-

zalandrmazd. Çünkii onlarn zanlar bu durumda (imkânsza deil)

olabilene iliecekti.

Hakikat limmeti ise, himmeti ilhamn duruluuyla toplamak de-

mekti. Bu tarz himmet, Allah ehlinden büyük eyhlerin himmetidir.

Onlar himmetlerini Hakka toplamlar ve konularnn teklii nedeniyle

bir hale getirmilerdir. Bunun amac, çokluktan kaçnmak ve çokluun

birliini veya birlii taleptir. Çünkü arifler, niteliklerde, isimlerde veya

nispetlerde, çokluu reddederler, yoksa çokluun birliini deil! Onlar,

bu Konuda ayrrlar. Baka bir ifadeyle onlar bu konuda derece derece-

dir. Allah da onlara bulunduklar hal üzere davranr, onlar bundan geri

çevirmez. Çünkü her bir makamn Hakka bakan bir yüzü vardr (vech-i

has veya özel yön). Bunu yapmasnn nedeni ise, Allah’n kendisine seç-

tii ve ayrd özel kullar olan çokluu dier kullarndan ayrtrmay

istemesidir. Çiikü Allah âlemi mertebeleri imar etmek ve doldurmak

üzere mertebelere göre indirmitir. Âlemde bir derecelenme gerçekle-

meseydi, baz mertebeler ilevsiz ve dolmam olarak kalrd. Varlkta

hiçbir ey ilevsiz kalmaz. Aksine hepsi dol ve mamurdur. -Öyleyse her

mertebeyi dolduran biri olmaldr ve onun hükmü mertebesinin hük-

müne göredir. Bu nedenle de âlemin bir ksm dierlerinden üstün ol-

mutur.

Bunun ilahiyat alanndaki karl ise ilahi isimlerdir. Alim isminin

kapsamll nerede, (söz gelii) Mürid ismiinki ve Kadir ismininki ne-

rede! Alim ismi Mirid’den, Mürid Kadir’dcn ilgili olduu mertebeyle

ayrmtr. Öyleyse Alim, ihata bakmndan daha geniür. Kukusuz

Alim ismi, Mürid ve Kadir isminden bu isimlerin kendileri olmak ba-

kmndan sahip olmadklar bir özellikle daha üstün ve fazla olmutur.

Çünkü Allah kendisini bilir ve kendisine kar kudretle veya kendi varl-

hakknda iradeyle nitelenmez. Çünkü iradenin hakikati, yok olana

ilimektir. Hâlbuki Allah mevcuttur. Kudretin özellii ise, mümküne

veya bakas nedeniyle varl zorunlu olana ilimektir. Hâlbuki Allah,

varl kendisi nedeniyle zorunlu olandr. Buradan, mertebelerin dere-

celenmesi nedeniyle, âlemde derecelenme meydana gelir. Öyleyse o

mertebeleri dolduranlarn da derece derece olmas gerekir. Öyleyse

âlemde bir derecelenme olmas kaçnlmazdr. Çünkü mertebeleri dol-

duran ve onlarla zuhur eden O’dur. Bu, keif yoluyla idrak edilemeye-
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cek bir husustur. Onu duru bir ilhamla idrak mümkündür. Böylelikle

keif sahibi, mertebelerin doluluunu onlar dolduranlar kef etmek su-

retiyle idrak eder. Derecelenme de, duru bir ilham ile idrak edilir.

Sana ‘özet içinde açklama’ diliyle himmetin bilgisine dikkatini çek-

tim. Anla! ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ OTUZUNCU BÖLÜM
Gurbet

Vatandan, halden ve Haktan garip kalrsn

Umulur ki doruluk oturana yerleirsin

istediin her eye hükmün iler artk

Sana Hak, Hak ile gelirse, korkma

Yeryüzünde ve gökte parçalanma olmasayd

Parçalanmann iddetindenfelekler dönmezdi

Akllarn gökleri ve yeri de öyledir

Yaratlta etkin doadr o

Güçlerin felekleriyle döner sonra izhar eder

Konumay dinleyenlere bilgileri

Bilmelisin ki sûfîler ‘gurbet’ terimini maksada ulamak üzere va-

randan ayrlmak anlamnda kullandklar gibi halin (etkisinden) uzak-

lamak anlamnda da kullanmlardr. Onlar, ‘gurbet, kendisine ileme-

sin diye hale yabanclamaktr’ derler. ‘Haktan gurbet
5 korku nedeniyle

Hakk bilmekten uzaklamak demektir. Sûflerin vatandan ayrlarak

gurbette olmalar, vatana balanma alkanlndan kurtulma amac ta-

r. Alkanlklar ise kendisini tövbe ederek -ki tövbe de onlar uyand-

rr- aradklar maksadarndan perdeler. Onlar, Hakkn yüzünü eyada
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görmeyen kimselerdir ve bu nedenle maksadarnm ancak varandan ayr-

larak gerçekleebileceini zannederler. Hakk vatanlarnn dnda zan-

nederler. Nitekim Ebu Yezid el-Bestamî bu makamdayken Hakk ara-

mak üzere Bestam’dan ayrlm. Yolda Allah adamlarndan bir adamla

karlam. Adem kendisine sormu: ‘Ey Ebu Yezid! Bestam’dan ay-

rlmann nedeni nedir?’ Bestamî ‘Hakk arama arzusu’ deyince, adam

öyle demi: ‘Sen aradn Bestam’da brakmsn.’ Bunun üzerine Ebu

Yezid uyanm, Bestam’a dönmü ve kendisine fetih nasip olana kadar

ibadete devam etmi. Sonra da kendisinden meydana gelen (haller)

meydana gelmi. Bu insanlar, seyahat edenlerdir. Allah bu ümmetin se-

yahatini ‘Allah yolunda cihat’ yapmtr.

Bilmelisin ki, bu i, kulun seçimine bal deildir. Bu iin sahibi,

Rabbi karsndaki halinde ‘kalbini bulmak’ ister. Kalbini bir yerde bu-

lamadnda öyle düünür: ‘Allah bu yerde kalbime zuhuru takdir et-

memi.’ Bunun üzerine (gayenin) gereklemesi umuduyla, oradan ayr-

lr. Bilir ki, Allah iler belirlemi, ezelî bilgisi bir eyin belli bir yerde,

belli bir burçta, belli bir nedenle gerçekleeceini takdir etmitir. Onun

hakknda imkân hükmü verilince ve varlndan önce gelen (ezeli bil-

giyle) kalbini o yerde bulamaynca, gayesine ulamak amacyla oradan

ayrlr. te bu, sofilerin vatanlarndan ve benzeri eylerden ayrlmalar-

nn ve uzaklamalarnn nedenidir. Çünkü bir ksm, gördüü sayg ne-

deniyle vatann terk eder. Sûfi zühdü ve tövbesi gibi bir nedenle bir

mekânda itibarnn arttm görür ya da daha önce tannan biri deil-

ken zühdü ve iyilikleri nedeniyle öhrete kavuur. Bu durum insanlarn

kalplerinde onun saygnlm artrr, kendisine hürmet ve iltifat edilir.

Bunun üzerine vatanndan kaçarak tannmad bir yere gider. Orda

Rabbi karsnda nefsini bilmeye çalr. nsanlarn hürmeti, insan yok

edecek öldürücü etkili bir zehirdir. Bu da vatandan ayrlmaya ve aileden

uzaklamaya yol açan nedenlerden biridir. Sûf Allah karsnda ‘kalbini

her nerede bulursa
5

, oraya yerleir. eyhim zahit ve hadisçi Ebu’l-Hasan

b. Es-Sai Scbtc’de bana öyle demiti: ‘eyhimiz Ebu Abdullah Mu-

hammed b. Rzk -Allah kendisine merhamet etsin- ile bir seyahatte bir-

likteydik. Kendisine bir hadisin bölümlerini okuyordum. Rivayet sahibi

birisiydi vc öyle dedi: ‘Bir seyahatimde ssz bir yerde ykk bir mescitle

karlatm ve öyle dedim: çeri gireyim de iki rekat namaz klaym.

çeri girdim ve orada ‘kalbimi buldum. Bunun üzerine orada iki sene
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kaldm.’ ki sene nerede, iki rekat namaz süresi nerede? Öyleyse

sûfilerin gurbetteki amaçlan, Allah karsnda ‘kalbi bulmak’tr. Her ne-

rede kalplerini bulurlarsa, oraya yerleirler.

Bir sûfi öyle demitir: ‘Mekke’ye gidiyordum. Yolda bir aaç al-

tnda bir genç gördüm. Orada tek bana namaz klyordu. ‘Mekke’ye

mi gidiyorsun?’ diye sordum. Bana öyle cevap verdi. ‘Geçen sene

Mekke’ye gidiyordum. Bu aaca uradmda, kalbimi buldum. Bir yl-

dr buradaym ve kalbimi yitirmedikçe buradan ayrlmayacam.’ Sonra

öyle ekledi: ‘Bir sene sonra, ayn yere ve ayn aaca uradm, genci bu-

lamadm. Biraz yürümütüm. Genci gördüm, namaz klyordu, selam

verdim, beni tand, kendisine sordum: ‘O aaçtan ayrldn görüyo-

rum.’ öyle dedi: ‘Kalbimi yitirince, daha önce niyetlendiim üzere

Mekke’ye doru yola çktm. Buraya geldiimde, kalbimi buldum.

imdi de buraya yerletim.’ Bunun üzerine kendisine öyle dedim:

‘Yemein vc içecein nereden geliyor?’ öyle dedi: ‘O’nun katndan!

Beni yedirmek istedii vakit beni doyuruyor.’ Üstat öyle devam etti:

‘Yanndan ayrldm. Bundan sonra durumunun nasl olduunu bilmiyo-

rum.’ Öyleyse sûfler, gurbet ederek ‘Allah karsnda kalplerini bulma-

y’ amaçlarlar.

Ariflerin vatanlarndan ayrlarak gurbete gitmeleri ise, imkân halle-

rinden ayrlmalardr. Çünkü mümkünün vatan, imkândr (olabilirlik).

Böylelikle arife kendisinin hak olduu kef olunur. Hakkn vatan ise

imkân deildir. Bu nedenle mümkün (arif), bu müahedesi nedeniyle,

imkân olan vatanndan ayrlr. Mümkün vatanndayken -ki vatan haki-

kati sabit iken yokluktur- Hakkn kendisine ‘ol*
M dediini duyar. Bu-

nun üzerine hemen varla koar. Bunun amac, kendisini var eden

görmektir. Bu durumda ise kendisine ‘ol
’554

diyeni müahede etmek

amacyla, yokluktan ibaret olan vatanndan gurbete düer. Ayn-

sâbitesi açldnda, Hak ona yaratlm ekillerini gösterir, fakat kendi-

sinden dolay varla kotuu Hakk göremez. Bu halde u dizeyi söy-

ledim:

Yabanc olu gözümüze gözükünce

Özlem duyanlar gibi vatanma özlem duydum
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Bu esnada tekrar öyle der: ‘Tekrar yoklua dönmek istiyorum.’

Çünkü ben yoklukla nitelendiimde, Hakka daha yaknm. Baka bir

ifadeyle, varlkla nitelendiim halime kyasla yoklukla nitelendiimde

kendimden daha çok hakka yaknm. Bunun nedeni, varlkta iddiann

bulunmasdr. Halt ile baki kalmak için Haktan fena talebi hali ise,

(ayn- sâbite’nin) üzerinde bulunduu yokluk haline dönmektir. te
bu, kulun iarede ve seçimi olmakszn, gerçekleen vatandan ayrlk ve

gurbettir. Allah’ bilenlerin gurbetinin bir yönü de, Hakk kendi nitelik-

lerinin ayn olarak bulduklarnda, niteliklerinden uzaklamalardr (gur-

bet). Bu, gerçek gurbettir, Çünkü nitelik, doru sözlü Hakkn sözüyle

onlara izafe edilmitir. Öyleyse onlar nitelik sahibidir. Fakat bu niteli-

in mahiyeti nedir, gerçekte kime izafe edilir? Çünkü âlem, Allah’n ku-

lu olmas anlamnda Allah’a izafe edilir. Ayn ekilde Allah da âleme iza-

fe edilir, çünkü O, âlemlerin Rabbidir. Öyleyse kulun izafesi. Hakkn

(âleme) izafe ediliine dayanr.

Vatanmzdan duyusal olarak yaadmz illt ayrlk ve gurbet, rab-

ligine bizi ahit tutarken bulunduumuz avuç vatanndan ayrlmamz-

dr. Sonra, annelerin karnlarna yerletik. Böylelikle rahimler bize vatan

oldu. Doarak o vatandan da ayrldk. Bu kez dünya bizim vatanmz

oldu. Orada vatanlar edindik. Sonra, sefer ve seyahat denilen yolculuk-

larla oradan da ayrldk. En sonunda oradan büsbütün ayrlarak, ‘ber-

zah’ denilen yere göçtük. Ölüm sürecince oray doldurduk ve oras bi-

zim vatanmz oldu. Sonra, ‘uyan yerine’ gitmek üzere oradan dirile-

rek ayrldk. çimizden bazlar oray, yani kyameti vatan kabul ederken

bir ksmmz kabul etmez. Çünkü o, zamansal bir zarftr. nsan o yerde

yolculuunda iki konak arasmda yürüyüp de bundan sonra iki yerden

birine yerleene benzer: Bu yerler, ya cennet veya atetir. Artk bir daha

oradan ayrlmaz ve gurbete çkmaz. te bu, insann kendilerine yerle-

tii vatanlarn sonuncusudur. Bundan sonra, ebedî bekayla birlikte, bir

vatan yoktur.

Sûflcr gurbeti ‘kendisine nüfuz etmesin diye halden uzaklamak’

diye tanmlamt. Bu ise baka bir gurbettir. öyle ki: Hal sahiplerinin

(halleri) nüfuz eder ve tahakküm edicidir. Bu sayede harikulade olaylar

meydana gelir, bu nedenle âlemde öhret kazanrlar. Kefin verisiyle,

onlarda gerçekleen fiilde halin etkisinin olmadn örendiklerinde,

memnun olmazlar ve ondan uzaklaarak öyle derler: ‘Bu hal ile kal-
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mak, sahibinin boynuna yük ve vebaldir,
5 Bu nedenle bu halden uzak-

lamay mutluluun zirvesi olarak görürler, Bu, insann kendisiyle per-

delenebilecei en büyük perdedir. Ayn zamanda o, bir aldatma ve kan-

drlma konusudur. Çünkü akll insan, aldatma ihtimalinin bulunduu

yerde durmaz. Aksine akll insan, sadece basiret sahibi olduu yerde

durabilir. Nitekim Musa vatandan ayrlrken
‘

Sizden korkunca kaçtm,

Rabbim ise bana hüküm verdi ve beni peygamberlerden yapt,S6S
demitir.

Böylelikle Musa, kendilerinden korkarak, bedeniyle vatanndan uzak-

lamtr. Hâlbuki Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti gi-

bi olsayd, korkusu onlardan kaynaklanmaz, bu durumda Allah’n onlar

kendisine musallat ediini müahede ederdi. Bu nedenle Allah kendisine

resullükle birlikte âlemlere kar efendik vermiti. Çünkü hicret onun

adna istenmiti. Hicret ise vatandan ayrlmaktr. Bu nedenle de kast

edilen gurbeti yaamamt. Müridin vatanndan ayrlnda dürüsdük

alameti, maksadnn gerçeklemesidir. Maksad gerçeklemez ve gurbet

(niyetinde) gedik bulunursa, dürüst deildir. Zahirde ve bâtnda büs-

bütün vatan terk edebilirse, maksadn gerçeklemesi kaçnlmazdr.

Gurbetteyken kalbi vatanna bal olan insan, arzulanan gurbeti gerçek-

letirmemitir.

Hak’tan gurbete gelirsek -ki o mârifetten dehetin hakikatinden

kaynaklanr-, bilmelisin ki: mkânn yeri zorunluluk yerinden bakadr.

mkân ve zorunluluk, mümkün ve zorunluya ait iki yerdir. Mümkünün

yeri öncelikle yokluktur ki, yokluk onun asl yeridir. Varlkla nitelendi-

inde ise, hiç kukusuz ki, vatanndan ayrlm demektir. Vatannda

yerleikken. Hakk müahede ediyordur, çünkü O’na komudur. Çünkü

yokluk nitelii ezelî olarak mümküne ait iken varlk nitelii de ezelî ola-

rak Allah’a aittir. Böylelikle varlkla vatanndan uzaklam, bu nedenle

de Hakka komuluktan ayrlm, bu gurbet nedeniyle ‘sonradanlk

(hudus)
5 onun ayrlmaz özellii olmutur. Hak ise, bu nitelikle nite-

lenmedii gibi mümkün ezelde yokluk halindeyken de hadislik ile nite-

lenmemiti. Böylelikle mümkün hadis olmakla Haktan uzaklamtr.

Mümkün adna ‘hadis varille’ gerçekleip varlkta Hale ile kendisi arasn-

da bir ortaklk meydana geldiinde, dehete kaplr. Çünkü o, bilmedii

bir eyi görmütür. Çünkü mümkün, yokluk haliyle kendisini Haktan

‘ayr’ olarak tanmt. Varlkla bu halden ayrldnda ise, birinci bilgi-

den dolay bir korku kendisini kaplamtr.
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Bu gurbet iki adamn halidir: Birincisi, bu hale ünsiyer etmeyen

veya istidrac yoluyla veya bir halden dierine yükselmeyle bu makama

ulamayan adamn halidir. Aksine bu hal kendisine anszn gelir. Böyle-

ce aina olmad ve bilmedii bir ey kendisine gelir. Bu durumda

kendisini onu tamaktan aciz görür. Bunun üzerine, ayn’nn yok ola-

candan korkarak bu bilgiyi elde edemeyeceinden dehete kaplr,

hemen duyusuna geri döner. Bu dönüte ise Haktan uzaklar. Biz bu

makamn sahiplerinden Kbül-Abbas Ahmed el-Asad’ -ki Msr’da Ha-

riri diye bilinir- gördük ve ondan bakasn görmedik. Dier adam ise,

kendisine gelen her bilginin ürküttüü bir adamdr. Bunun nedeni,

gördüü eyi onun adna daha önce gerçekleen ve gerçeklemesi de

mümkün olan bilgiden daha yüce olduunu görmesidir. Bu nedenle,

(dala önce bildii) Haktan uzaklaarak kendisine yei bir tecelli ger-

çekleene kadar bu marifetten bir hakikat elde eder. Bu yeni tecelli de,

belirttiimiz üzere, kendisini dehete düüren bir bilgi daha kazandrr.

Bunun üzerine kii, bir önceki bilgide elde etmi olduu Hakka dair

(bilgiden) uzaklar ve i böyle sürer gider.

Kamil âriflere gelirsek, onlar, onlarn nezdinde kesinlikle gurbet

yoktur. Onlar, bulunduklar mekânlarda sabit olarak kalan kimselerdir.

Vatanlarndan ayrlmamlardr. Hak onlarn aynas olduunda, tpk

suretlerin aynada görünmesi gibi, suretleri bu aynada zuhur eder. Öy-

leyse bu suretler onlarn hakikatleri deildir. Çünkü onlar, aynann ek-

liyle zuhur ederler. Ya da bu suretler aynann kendisi de deildir. Çün-

kü ayna, kendiliinde kendilerinden ortaya çkan veya eyin tafsilini

içermez. Öyleyse onlar gurbete çkmamtr. Onlar, varlkta müahede

ehli olan kimselerdir. Onlara varln izafe edilmesinin nedeni, hüküm-

lerin meydana gelmi olmasdr. Çünkü hükümler, ancak bir varlktan

ortaya çkabilir. Öyleyse gurbet mertebesi, adamlarn menzillerinden

birisi deildir. Öyleyse gurbet, orta derecedekilerin ve müritlerin kendi-

sine yerletii daha aadaki menzillerdir. Büyükler ise, herhangi bir

eyin kendi vatanndan ayrldn görmezler. Aksine Zorunlu, zorunlu;

mümkün ise mümkün; imkânsz da imkânszdr. Öyleyse her bir eyi
varan bellidir. Onlar gurbete çksayd, hakikader bakalam olur, zo-

runlu mümküne, mümkün zorunluya, imkânsz mümküne dönümü
olurdu. ise böyle deildir. Öyleyse bu makamda hakikatleri bilenlere
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göre gurbet, gerçekleen veya mevcut bir ey deildir.
£
Allah doruyu

söyler ve doru yola ulatrr.’
566

K YÜZ OTUZ BRNC BÖLÜM
Mekr (Aldatma)

Akll aklnda aldatlr

Aldatanfarkna varmadan

Onun tuza kendisine dönmütür

Akll ve zeki bunu bilmez

Tuzandan emin olmak isteyen kimse

Zahir ve Bâtn elde eder

eriatndan mizan gerçekletirir

Kazanan ve kaybedeni de bilir

Bilmelisin ki, Allah ehli mekr’i (tuzak) günah ilerken nimetlerin

art arda gelmesi, edepsizlik yapmakla birlikte halin kalmas, emir ve ta-

nm olmakszn kerametleri göstermek karlnda kullanrlar.

Bilmelisin ki, bize göre kulun aldatlmas, ameli gerektiren bir bil-

giyle rzkland halde bilgiyle amelden mahrumiyeti demektir. Bazen

bilgiyle amel yapabilir, fakat bu kez, ihlastan yoksun kalr. Böyle bir du-

rumu kendinden gördüünde veya bakasnda örendiinde, böyle bir

insann ‘aldatlm’ olduunu bilmelisin. Alt yüz sekiz ylnda Badat’ta

bir vaka görmütüm: Göklerin kaplarn açm, saanak yamura ben-

zeyen ilahi mekrin (Hakkn aldatmas) hâzinelerine girmitim. Bir me-

lein öyle dediini duydum: ‘Bu gece hangi tuzak ve mekr inmitir?’

Korkuyla uyandm. Ondan kurtulacak bir çare aradm. Bu çareyi ancak

meru ölçüye göre bilgide bulabildim. Allah kime iyilik dileyerek,

mekrin ve aldatmann skntlarndan kendisini kurtarrsa, dinden eriat
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terazisini brakmamal ve sürekli halini gözlemelidir. ite korunmu ve

saknlm kimsenin hali budur.

Günah ilerken nimetlerin pe pee gelmesi, günümüzde genellikle

/Ulah yoluna yönelenlerde vardr. Onlarn arasndan aldatlm pek çok

kimse gördüm. Onlarn saysn sadece Allah bilir ve bu yaygn bir du-

ruma dönmütür. Edepsizlik yaparken halin sürmesi ise himmet sahip-

lerinde görülür ve saylar azdr. Onlardan bir grubu Marib’te ve bu

ehirlerde görmütüm. Onlar, kurallarnn dna çkarak Hak karsnda

saygszlk yapmalarna ramen, -Allah’n bir ruza olarak- âlemde er-

kin olan halleri devam etmekteydi. Bu nedenle, hakikat üzere olmasa-

lard hallerinin deieceini zannederlerdi. Allah’n gizli aldatmasndan

O’na snrz! Allah Teala öyle buyurur: 'Bilmedikleri yönden onlar al-

datrz.''^7 Baka bir ayette ise
‘
Onlara mühlet veririm, benim aldatmam

salamdr. ’5C8 Baka bir ayette ise 'Biz bir hile yaptk, onlar ise farknda de-

ildir
’5M ve

c

Onlar bir tuzak kuruyor, ben de tuzak kuruyorum’*™ buyral-

mutur. Burada (tuzak kurmak anlamndaki) kâde, yekîdu yaknlk an-

lam tayan fiillerden biridir. Bunun anlam, Hak niteliiyle zuhur etti-

i için, hale olmaya yakn olmasdr. Öyleyse bu kelime (kade-yekîdu,

tuzak kurdu), bir yönü geceye bir yönü gündüze dönük olan seher ke-

limesinden türetilmi sihir gibidir. Böylelikle aldatlana, (sihirden)

‘gtindüz’c bakan ksm görünür vc onun gerçek olduunu zanneder.

Bilgisizlikten Allah’a snrz!

Bilmelisin d, Allah tuzan bilhassa aldanandan gizlenmitir, yok-

sa bakalarndan gizlenmemitir. Bu nedenle 'onlarn farknda olmad
yönden 5571 demitir. Burada zamiri ‘

onlara aldatacaz’*72
ayetine dön-

dürmü ve öyle demitir.
‘

Onlar bir tuzak kurdu, biz de tuzak kurduk,

onlar farknda deildir
5573 buyurdu. Burada ‘onlar’ zamiri, ‘tuzak kurdu-

lar’ fiilindeki zamirdir. Böylece Allah onlara olan tuza, farknda deil-

ler iken, kendisiyle nitelendikleri tuzan ta kendisi olmutur. Sonra on-

lar kendi tuzaklarma ilave bir durum aldatmtr. Bazen Hakkn tuza

ve aldatmas, aldatlan baz insanlar bedbaht yapar ki, bu, genel hak-

knda böyledir. Bazen payn eksilmesine yol açabilir. Bu ise, ilahi bir

hikmet nedeniyle, seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerindeki ilahi tuzak-

tr. Buradaki hikmet, kimsenin Allah’n aldatma ve tuzandan güvende

olmamasdr. Çünkü Allah’n tuzandan güvende olmak bir ayette k-

nanm ve öyle buyrulmuum ‘

Allah'n tuzandan sadece hüsrana ura-
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yan bir topluluk güvende kalabilir.
5674 Hüsrana urayanlarn ise

6
ticaretleri

kendilerine kar vermez, doruyu da bulamazlar.’
575

En gizli ve örtülü ilahi tuzak, tevil yapanlarda, özellikle de bütün

müçtehitlerin isabet ettiini kabul eden içtihat ehlinde bulunur. Onlara

göre basiret üzere ve kesin bilgiye dayanarak Allah’a davet etmeyen

kimsenin tabileri olamaz. Çünkü müçtehit, hüküm koyandr, yoksa

uyan deildir. Bizim görüümüz ise farkldr. Çünkü bize göre müçte-

hit, hüküm vermek üzere delil ararken ‘içtihat
5
eder, yoksa kast edilenin

kendisinin zdd olabilecei bir teville hükmü haberden çkartmak üzere

içtihat etmez. Böyle bir ey mümkün ise, bu içtihat sahibi basiret sahibi

deildir. Tevil ederek gerçee ulaan müçtehit ise, (gerçee ulamas)

tesadüf yoluyla (olduu için) -yoksa kastl olarak deil- iki sevap kaza-

nr. Çünkü müçtehit, (hükmü verirken) basirete sahip deildir. Hakika-

te ulaamazsa, sadece doruyu arama sevab kazanr ve pay eksilir, ite

bu, tevil yapan bu bilgine dönük Haklan gizli aldatmasdr. Çünkü o,

takva sahibi olduunda, -kendisine Allah örettiinde- basiret üzere Al-

lah’a davet edebilecek kimselerdendir. Öyleyse genel hakknda ilahi al-

datma, günahlarn ardndan nimetlerin pe pee gelmesi ve ibadeüerle

birlikte ise kesilmesi ve dolaysyla günahlar nedeniyle (dünyada) ecza

görmemektir. Böyle bir insan Allah yolunun genel alimlerinden biri ise,

bu durumun insann üzerinde yaratld (ilahi) suretin gücünden kay-

naklandm görür, ilahi hükümde tesir ve kahr sahibi olmay iddia

eder. Böyle biri, genel hikmetin ilahi isimlere hakkn vermek olduunu

görür. Söz gelii el-Gaffar, el-Gafur ve kardelerinin günahlarda etkisi-

nin olabileceini görür. Günah ilemezse, dünya hayatnda söz konusu

isimlere hakkn vermemi olacan düünür ve ‘Ey kendilerine hakszlk

yapan kullarm, Allah’n rahmetinden ümit kesmeyin, Allah bütün günahlar

balar5676
ayetinde delil getirir. Nitekim o da böyle yapar. Bütün bu

bak açs, günah esnasnda aklna gelmez, günah iledikten sonra gelir.

Günahtan önce düünseydi, bu düünce kendisini günahtan alkovard.

Çünkü bu bir müahededir ve müahede dince yasaklanan bir ie dal-

maktan insan engeller. Bir rivayette öyle denilir: ‘Allah kaza ve kade-

rini uygulamak istediinde, akl sahiplerinden afallarn çekip alr. Kaza

ve kaderini uyguladktan sonra ise, akllarn iade eder.’ Artk bir ksm
ibret alr (ve tövbe eder), bir ksm ibret almaz. Nitekim Allah öyle

buyurur: ‘nsanlar ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattm.’577
Bir
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ksm Allah’a ibadet ederken bir ksm ortak koar. Nedenin hükmünün

bütün nedenlilere ilemesi zorunlu deildir. Dolaysyla akllar kendile-

rinde braklm olsayd, iledikleri günahlar ilemezlerdi. Günah ile-

meye niyetlendiklerinde gördükleri ey ilahi isimler olsayd, (onlardan)

utanma duygusu, yükümlülük diyarnda haram diye isimlendirilen bir

ii ilemekten engellerdi. Öyleyse günahkâr ilahi kahra kar direnen

kimsedir. lahi kahra direnen ise helak olur. Bu haldeki bir insana ni-

meder art arda gelirse, bunun nefsinin giicü, himmetinin etkisi ve Al-

lal’u kendisine yönelik inayetinden kaynaklandn zanneder. Allah'n

kendisine e-edidü’l-ikab (iddetle cezalandran) ismine etki edebilece-

i bir güç verdiini zanneder ve cl-Halim (gücü yettii halde bala-
yan) isminden, -ihmal deil- mühlet vermekten habersiz kalr. Sahip

olduu ilahi ismin hükmünün gücü nedeniyle, söz gelii uadan günah-

kârlar gibi harama dümek istemeyen kimse aldatlm deildir. uadan
insanlarn arasndan günahkârlar, gaflet nedeniyle günah iler, günah

iledikten sonra ise pimanlk duyar. Öyleyse içerdikleri ilahi aldatma

nedeniyle nimetlerin sürekli geliine kar sabul davranmak, belalar ve

skntlar karsnda sabuh davranmaktan daha büyüle bir itir. Çünkü

Allah kuluna öyle der: ‘Hastalandm, beni ziyaret etmedin.

3 Bunu açk-

larken de öyle der: ‘Falan kulum hastalanmt, sen ise onun ziyaretine

gitmedin. Gitsevdin, beni orada bulurdun .

5 Nitekim çölde susuz kalan

insan da, serabn su olmad ortaya çktnda, (su zannettii eyin ya-

nnda) O’nu bulur. Böylelikle Hakka döner. Nimetler ise böyle deil-

dir. Çünkü nimeder, Allah’n kendisini raz olduu ilere ulatrd
kimselerin dndakiler için, Allah’tan perdeleyen en büyük perdelerdir.

Allah’n seçkinleri aldatmasna gelirsek, bu aldatma kendisinden

meydana gelen edepsizlie ramen halinin korunmasnda gizlidir. Bu,

halden haz almak, onunla durmak, halin sahibinde meydana getirdii

naz, Allah’a kar marldk ve halden ayrlmay istememektir. Allah

Teala’mn peygamberine ‘De ki Rabbim! Bilgimi artr
’578 diye emredip de

bunu bize duyurmasnn yegane nedeni, biz de onu söyleyelim ve Al-

lah’tan kendisini talep edelim diye, bir uyardr. Bu emir peygambere

özgü olsayd, onu bize duyurmaz veya kendisine özgü olduunu belir-

tirdi. Nitekim hibe evliliinde bunu belirtmitir.

Halin nefiste bir hazz ve tad vardr. Baz nefislere bu halin mey-

dana getirdii hazdan ayrlmak çetin gelir. Aksine sadece bu durumun
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artmasn ister ve hallerin vergi olduunu bilmez. Seçkinlerin seçkinle-

rindeki aldatmaya gelirsek, herhangi bir emir veya snrlama -ki snr

onlarn ölçüsüdür- olmakszn, keramederi ve olaanüstü ileri göster-

mede gizlidir. Çünkü nebilerin mucizelerini göstermesi zorunlu iken

velilerin de keramederini gizlemesi zorunludur. Bir veliye keramet gös-

terme ve âlemde etkili olma imkân verildiinde, aldatlan kimsenin de-

recesi bakasnn derecesinden bir derece eksilir. Hak bu dereceyi onun

adna diler. Bunun üzerine Allah, onlarda keramederi gösterme yolunu

istemeyi yaratr. Hâlbuki bunun payn eksilmesine yol açan ilahi hir n-

zak olduunu fark edemezler. Bunun üzerine gönüllerine onlarn elinde

gerçekleecek keramederin insanlarn Allah’a itaat edeceini, yok edici

günah denizlerinde boulanlar kurtaracan, onlar alkanlklarndan

kurtaracan belirten bir ilham doar. Bu ilhama göre, keramet gös-

termek, kendisiyle Allah’a davet edilebilecek en büyük ilerden biridir

ve bu nedenle de nebilerin ve velilerin bir özellii olmutur. Sonra,

içinden kendisini varislerden sayarak bu davrann hallerin sonucu ol-

duunu düünür. Bütün bu durumlar, gösterme güçleri olsa bile, Al-

lah’n velilere keramederi gizlemeyi farz kldndan kendisini perdele-

dii gibi kendiliinden Allah’a çarmakla memur olduklar için pey-

gamberlere mucizelerini göstermeyi emrettiinden habersiz klar. Veli

ise böyle deildir. O, sadece peygamberin davetini aktarmakla veya

onun diliyle Allah’a davet eder. Yoksa Allah’n herhangi bir peygamber

adna meydana getirdii bir dille insanlar Allah’a davet etmez. eriat,

kendisini bilen alimler nezdinde, onaylaycdr. Öyleyse peygamber, Al-

lah'n bildirdii meru hükümlere göre Allah’a davet ederken bir basire-

te sahiptir. Veti ise peygamberin hükmüne göre davranr. Bu konuda

ona uyulmad gibi ayn zamanda (kendiliinden) basirete de sahip

deüdir. Öyleyse keramet göstermenin bir yarar da yoktur. Peygamber

ise, öyle deüdir, çünkü peygamber, eriat getirir ve daha önce baka

peygamberlerin eliyle ortaya konulan baz hükümlerin hükmünü kald-

rr. Dolaysyla onun Allah’tan haber verdii (iddiasnda) doru sözlü-

lüüne delil tekil edecek bir mucize ve alamet göstermesi kaçnlmaz-

dr. Bu sayede peygamber, süresinin dolmas nedeniyle, baka bir pey-

gamberin diliyle ortaya konulan hükmü ortadan kaldrr. Keramet gös-

termeye katlnda veli, kendi özelliiyle birlikte, bir vacibi terk etmi

olur. Böyle davranmak ise, (kerameti gizleme emrini) yerine getirdi-
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inde ve ona göre davrandnda elde edecei mertebeyi eksiltir. Öyley-

se kula tevilden daha zararl bir i yoktur. Allah bizi iimiz hakknda ba-

siret sahibi etsin ve bize makammzn gerektirdii durumu armasn.

Allah’tan istediim ey, katnda en üstün veli adna gerçekleen en üs-

tün makamla bizi nzklandrmasdr. Çünkü risalet ve nebilik kaps ka-

paldr. Alim kiinin imkânsz istememesi gerekir, ilahi bildirimden

sonra ise, bu kap kapanr ve ona dair bir istemek uygun deildir. Çün-

kü bu konuda bir ey isteyen kimse ‘souk demiri döver.’ Çünkü böyle

bir talep, bu konuyu bilen bir müminden kesinlikle meydana gelmez.

Veli için velilik makamnn ve (peygambere) uymann gerektirdii e-

kilde basiret üzere Allah’a davet etmek yctcrlidir. Nitekim peygamber

de risalet ve teri makamnn gerei yönünden basiret üzere Allah’a da-

vet eder. Allah bizi tuzandan korusun ve bizi eksik kimselerden etme-

sin. Allah bize dünya ve ahirette sürekli art nasip etsin. Allah doruyu

söyler ve doru yola ulatrr.

K YÜZ OTUZKNC BÖLÜM
istilam

istilam kalpler üzerinde hüküm sahihi

Her nitelik üstünde öncelii var

Varl akllar hayrete düürür

llah’n en salam yoludur o

'Sende hayretimi artr’ diyen kimse

Umulan ve en bilgili nebidir

O olmasayd, bilinmezdi lah

Bilmezdi aklllar, nerede olduklarn
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Sûflerin terimlerinde istilam, otoritesi kalbi etkisi altna alan güçlü

bir duygudur. Böylelikle bulunduu kiiyi dinginletirir. öyle ki: Hak

kulun srr’mda cemal suretinde tecelli ettiinde, içinde bir heybet mey-

dana getirir. Çünkü cemal Hakkn niteliiyken heybet kulun niteliidir.

Cemal Hakkn, ünsiyet kulun niteliidir. Cemal tecellisi nedeniyle kul

heybet özeliini kazandnda -çünkü cemal (güzellik) her zaman hey-

bet uyandrr- heybetin kalpte bir etkisi gözükürken organlar derman-

sz brakr. Bu etkinin hükmü, heybet ateinin tutumasdr. Bu nedenle

etkisinden korkulur ve kii dinginleir. Bu erkinin görünüteki alameri,

organlarn dermanszlamas ve donuklamasdr. Böyle bir insan hare-

ket ederse, hareketi yerinden düene kadar daireseldir. Çünkü ona bu

ate her yönden kendisini kuatm gibi gelir. Bu nedenle bir çk bu-

lamaz ve bulunduu yerde döner. Sanki kaçmak istiyor gibidir. En so-

nunda, baka bir niteliin ortaya çkyla, bu hal hafifler.

istilam, makam deil, haldir. Böyle bir istilam ibli’nin nitelii

olunca, korkusu ve zayfl nedeniyle dönmeye balamt. Fakat Al-

lah’n ona inayeti olduu için namaz vakitlerinde ibli’yi kendisine

döndürmekteydi. Vakit namazn klnca, stlah hali otoritesiyle kendi-

sine egemen oluyordu. Cüneyd’e ibli’nin durumu sorulduunda öyle

sormu: "Namazlar devam ediyor mu, etmiyor mu?’ ‘Evet, ediyor’ de-

nildiinde bu kez öyle demi: ‘Onun üzerinde ‘günah dilini’ iletmeyen

Allah’a hamd olsun.’ Cüneyd’in ‘günah dili’ ifadesi ne kadar da güzel-

dir! Çünkü o vaktin efendisiydi, yoksa günahkâr deildi. Yabanc ise,

onu namaz klmazken görür.

istilamn en ho hükümlerinden biri, iki zdd bir araya getirmek-

tir. Çünkü dermanszlk, hareketi ortadan kaldrr. Bu haldeki insan

dermanszdr, daha doru bir ifadeyle o, bakas tarafndan hareket etti-

rilendir. O, dermanszdr ve kendisini böyle hisseder. ‘Allah doruyu söy-

ler ve doru yola ulatrr .’579
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K YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rabet

Ondan ve.O’nda rabet ettim

Benim gibi birinin makamnn

Gerektirdii her hususta

Ve raz olduu her ite

Allah’n keskin klc vardr

Knndan çektiinde, herkes için

Sûflcrin terimlerinde rabet, üç tarzda kullanlr: Birincisi, mahalli

nefs, konusu ise sevap olan rabettir. kincisinin ise, mahalli kalp, ko-

nusu ise hakikattir. Üçüncüsü, mahalli sr, konusu Hak olan ksmdr.

Nefs kaynakl rabet, sadece uradan insanlarda bulunabilir. Allah

çillinden kamillerde ise, insann Allah’n kendisini üzerinde yaratt

doal, ruhanî ve ilahi bir takm durumlarn toplam olmas yönünden

bulunabilir. Böylece kamil insan, Allah’n ödül vaat ettii eyi talep

eden bir yönünün olduunu bilir ve ilahi hükmü ispadamak üzere bu

ödülü talep eder. Sradan insanlarn ise bu konuda bilgileri yoktur. Do-

laysyla rabetin eklinde kamil ve sradan insan ortak iken her biri,

kendisini rabete iten sebeple dierinden ayrlr. Söz gelii kyamet gü-

nündeki büyük korkuda peygamberler ile -ki onlar en üstün insanlardr-

günahkâr ve asilerden oluan sradan insanlar ortaktr. Faltat peygam-

berler, kendileri adna deil, ümmetleri adna korkarlar. Çünkü onlar, o

yerde güven içindedir. Sradan insanlar ise kendileri adna korkarlar.

Bunlar korkuda ortaktr, korkuyu gerektiren sebepte birbirlerinden ay-

rlrlar. Bir kamil, içmek üzere bir küpte su soutmu, fakat uyumu.

Salih bir rüyasnda son derece güzel bir hurinin kendisine doru geldi-

ini görmü. Ona ‘sen de kiminsin?’ diye sorunca, ‘küpteki souk suyu

içmeyen kiinin’ diye cevap vermi. Sonra, kamil kii kendisine bak-

yorken eline küpü alm ve onu krm. Böylelikle onun olmu. Uyan-

dnda, küpün krlm olduunu görmü. Krklar bulunduklar yer-

den kaldrmam, hadiseyi hatrlamak üzere üzerine toprak örtmü. An-
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lam ki, baz insanlar Rabbini talep ederken bir ksm o huriyi talep

eder. Bu nedenle onu anlam ve her birine hakkn vermitir. Dolay-

syla kendisine kar zalim olmamt. Çünkü Allah’n seçilmi kullarn-

dan bir ksm, kendisine kar zalimdir. Baka bir ifadeyle kendinden

dolay kendisine hakkn vermeyerek nefsine zulmeder. Hakkn verme-

yiinin nedeni, bilgide sahip olduu hakikatlerinin birbirine karmaya-

can ve hiç birinin kendi snrm amayacan ve her hakikatin kendi-

sine layk eyi kabul edeceini bilenin mertebesinden aa düer. Buna

göre göz, sadece uykusuzluk, uyku ve ilgili hususlar kabul edebilir.

Ona özgü sevap ise müahede ve görmedir. Kulak sevap olarak ancak

hitab kabul edebilir. Çünkü görme kulaa ait deildir. Kamil insan,

her birinin talebine göre, güçleri uruna çalr. Kamil ‘halkna kar

samimi bir önderdir.
5 Onlara hakszlk etmez. Onlara zulmederse, kendi

inancna göre onlar kendilerine zulmeder. Bu ise, bakasnn bildiini

bilmeyiinden kaynaklanr. Örnek olarak, yaadklar hadisede, Selman

Farisi ile Allah yolunda kardei Ebu’d-Derda’y verebiliriz. Hz. Pey-

gamber ise Selman’ doru bulmutu, çünkü o her bir hakikate hakkn

vermekteydi. Bu balamda oruç tutuyor, bazen tutmuyor, bazen gece

namaz klyor, bazen uyuyordu. Ebu’d-Derda ise, seçilmi biri olsa bi-

le, kendisine kar zalim idi. Oruç tutuyor, bozmuyordu, namaza kalk-

yor ve uyumuyordu.

Kalbin rabeti ise hakikate dairdir. Çünkü varlktaki hakikat, de-

imedir (telvin). Deimede sabit olan (mütemekkin f’t-telvin) ise,

temkin sahibi demektir, yoksa o deienin zdd deildir. Çünkü haki-

kat, iin böyle olmasn gerektirir. Çünkü Allah ‘Her gün bir itedir.’
5*0

Baka bir ifadeyle, O, deiimdedir. Bu kalp ise, bu hakikati görmek is-

ter. Allah, bunu elde etmeye yaklasn diye, söz konusu arzunun yerini

deime özelliindeki ‘kalp’ yapmtr. Hâlbuki snrlama özelliine sa-

hip olan akl yapmamtr. Bu rabet ve arzu aklda bulunsayd,

-kalpteki durumunun aksine- bir hal üzere sabit olduu görülürdü.

Kalp ise hzla bakalar, çünkü kalp, Rahman’n parmaklar arasndadr

ve gerçekte tek bir durum üzerinde kalamaz. Böylelikle kalp, müahe-

desine vc parmaklarn salad ekillenmeye göre, hallerindeki deiik-

likte sabittir.

Srrn rabeti ise, Hakla ilgilidir. ‘Hak5

derken, dince belirlenmi

amellerde yaratlmlara gözüken eyi kastetmekteyim (hakikat). Böyle-
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likle sr, içerdii veya ortaya çkartaca ilahi bilgiler nedeniyle, hakk

talep eder. Söz konusu bilgileri dince belirlenmi hükümler içerir ve an-

cak onlar yapmakla ortaya çkarlar. Çünkü ez-Zahir ismi hüküm bak-

mndan el-Bâün isminden güçlü, baka bir ifadeyle daha geneldir, ez-

Zâhir Hak ve halk makamna sahipken el-Bâtn -halk olmakszn- sade-

ce Hak makamnn sahibidir. Hak, kendisinden bâtn olmazken kendi-

sine zuhur eder. Bunu bilenin srr. Hakk arzular. Çünkü Alan âlemi

kendisine balayarak iki nispeti olduunu bildirmitir: Birincisi âlemin

varlklarn ortaya koyan ilahi isimler vastasyla âleme dönük iken dige-
A

ri âlemden müstanilik nispetidir. Alemden müstanilik yönünden Al-

lah, kendisini bilir ve biz O’nu bilemeyiz. Dolaysyla Allah kendisinden
A

bâtn kalmaz. Alemin kendisiyle irtibat yönünden ise, O’na delildir ve

bu yönden Allah kendisini bilir, biz de kendisini biliriz. Öyleyse ez-

Zâhir iki nispeti dc içermi ve hüküm bakmndan el-Bâtn’dan güçlü

olmutur. Sr ise Hakk arzulamtr, çünkü müstanilik özelliini bilen

odur. Onu ancak o bilebilir. Böylelikle ümitsizlii kesilmi, rahatlam,

talep etmesi gerekeni talep etmitir. Böylece kendisine yarar verecek ie

kendisini vermitir. Allah bizi hakk ‘hak’ olarak görüp de ona uyanlar-

dan etsin. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rehbet (Korku)

Rehbet korkudur, deimekten ve kaderden

Ve tehditten, doru sözlünün bildirmesi nedeniyle

Doruluunu gösteren delil var

Öyleyse korkan ve ürken koan ve öne geçendir

Körlük karanlklarnda yürür durur

Korkann yürümesi veya âk-sevdahnn yürümesi gibi
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Himmetiyle korkarak yürür ve onu görürsün

Yürüyüünde korkar, yldzn kaymasndan bile

Sûfler rehbct’i (korku) üç anlamda kullanrlar: Birincisi, tehdidin

gerçeklemesi, kincisi bilginin deimesi, üçüncüsü ise, takdir edilen

iin gerçeklemesinden korkmak. Birincisi, hükmü kalkmayan ve geçerli

bir haber yoluyla tehdidin gelmesidir. kincisi ise, bilginin deimesidir.

Bu durum ‘

Allah dilediini siler ve dilediini sabit klar
5381 ayetinde belirti-

lir. Üçüncüsü ise ‘Benim nezdimde söz deimez™2 ayetinde belirtilir. Be-

lirli bir eyle snrlanmayan genel rehbet ve korku ise, kulun belirlenmi

cezalarn kendisine uygulanmasndan endie ettii bütün korkulardr.

Burada hükmün ilahi kaynakl olmasyla akl kaynakl olmas birdir.

Akl kaynakl hakknda Allah teala
‘

Kendilerinin ortaya koyduu, bir ruh-

banlk
’583 demitir. Yani onlar, bunu kendüeri adna icat etmilerdir,

yoksa biz kendimizden onlara bunu yazmadk. Hak da ruhbanl ge-

çerli saym ve kendisine riayet etmediklerinde onlar cezalandrmtr,

Öyleyse Allah ruhbanl onlara yazmamtr, (onlar ise) ancak Allah’n

rzasn kazanmak üzere bunu gelitirmilerdir. Bu nedenle de Allah, bu

konuda niyetlerini ve maksatlarn güzelletirsinler diye, ruhbanla

uyanlar övmütür. Sözde ise bir takdim ve tehir vardr. Âdeta Allah

öyle der: Onlar ruhbanla sadece Allah’n rzasn kazanmak üzere

hakkyla riayet etmilerdir. Burada ruhbanla uyanlar kast etmektedir.

Bizim eriatmzda bu ruhbanln tezahürü, ‘Kim iyi bir âdet çkartr-

sa...’ eklinde dile getirilmitir ki, (bidat- hasene) bu da, bir ey üret-

mek kabilindendir. Ömer b. Hattab, insanlar Ramazan’da (teravih

için) cemaatte toplaynca öyle demitir: ‘Ne güzel bidat (âdet) oldu

bu’ diyerek onu ‘bidat’ diye isimlendirdi. Günümüze kadar sünnet bu

konuda böyle sürmütür. Meru ameller (bir kez niyedenildiklerinde)

yaplmalar zorunlu olduu için -söz gelii adak gibi- yükümlü korkmu

ve korku kendisini kaplamtr (rehbet). Böylelikle korku kendisini had-

leri korumaya sevk etmitir. Bu nedenle de ‘rahib (korkan)’ diye isim-

lendirilmiken eriat da ruhbanlk diye isimlendirilmitir. Allah Teala,

kitabnda ruhbanlar övmütür. Bu balamda baz insanlar korkularn

tehdide balarken tehdidin gerçeklemesinden endieye kaplr. Örnek

olarak, tövbe etmeden ölen insan hakknda tehdidin gerçekleeceine

inanana Mutezile mezhebindeki verebiliriz.
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Bilmelisin ki, burada dikkatini çekeceim bir sr vardr. öyle ki:

Allah’n karlnda cezalandracam söyledii bir günah ileyip kor-

kan bir müminin kendisinden meydana gelen davran nedeniyle içinde

pimanlk duymamas mümkün deildir. Hz. Peygamber öyle buyur-

mutur: "Pimanlk tövbedir.’ O halde günahkâr müminde pimanlk

vardr ve o pimandr. Bu durumda pimanln gerçeklemesi nedeniy-

le tehdidin hükmü de ortadan kalkar. Çünkü müminin günah naho

bulmas ve ondan memnun olmamas zorunludur. Bu esnada ise (gü-

nah olan) amelini yapmaktadr. Öyleyse mümin, günah naho bulmas

ve onun günah olduuna inanmas yönünden salih amel sahibi iken

günah ilemesi bakmndan ise günah sahibidir. Öyleyse bu kiinin so-

nu, salih amel ile günahlar kattranlardan olmaktr. Allah teala bu sö-

zün ardndan öyle buyurur:
cUmulur ki Allah onlarn tövbesini kabul

eder .

,5M Allah için ‘umulur ki
5

ifadesi, zorunluluk bildirir. Allah’n söz

konusu kullarna dönmesi ise, onlarm tövbe etmesiyle gerçekleir ve on-

lara mafireti kazandran ise pimanlklardr. Pimanlk tövbe demek-

tir. Günahkârlar piman olduklarnda, Allah’n onlara dönmesi gerçek-

lemitir. Böyle biri, üç yönden salih amel sahibidir: davrann günah

olduuna inanmas, onu yapmay naho bulmas ve yaptna pimanlk

duymas. Buna karlk, tek bir yönden dc günahkârdr. O da, söz ko-

nusu günah ilemesidir.

Bu pimanlkla birlikte, ister söylediimizi bilsin ister bilmesin, yi-

ne dc korku kendisine hakimdir. Çünkü o, bu tövbe üzerindeyken ölse

bile, baka naho bir fiilin kendisinden çkmasndan korkar. Çünkü

korku kendisinden ayrlmaz ve bu kez korkunun konusu tehdidin ger-

çeklemesinden Hakkn azarlamasna ve sorgu esnasnda kendisinden

meydana gelen günah itiraf etmeye intikal eder. Öyleyse sürekli korku-

yu hisseder. Bu da tehdit türlerinden birisidir. Nitekim Allah öyle bu-

yurur: ‘Kim zerre miktar iyilik yaparsa onu görür: Kim zerre miktar kötü-

lük yaparsa onu görür .’585 Öyleyse yaptna vâkf olmas kaçnlmazdr

ve kii o çirkin amelini görmek -iti görmesi zorunludur- nedeniyle azar-

lanmaktan korkmaktadr. Allah bu ayette o amel nedeniyle cezaland-

rlmaya deinmemitir. Öyleyse zorunlu olan görmektir (ceza deil).

Balanan kimselerden ise, yapt suçun büyüklüünü ve bunun kar-

lnda kendisini balamakla Allah’m nimetinin büyüklüünü görür.

Doru sözlünün haberinin bildirdii budur, yalan o söze giremez, çim-
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kü böyle bir ey ilahi mertebe hakknda imkânszdr. Âlim insan. Hak-

lan kullarna dönük hitabnn onlarn aina olduu dille gerçekletiini

dikkate alabilir. Kur’an- Kerim’in dili, bütün Araplarn anlay birliine

vardklar hususlara göre inmi bir Arapça’dr. Söz konusu hususlar,

kendi örflerine göre, övündükleri veya kanadklar konulardr. Araplara

göre güzel ahlakn gerei udur: Güzel ahlak sahibi, söz verirse sözünü

tutarken birini cezalandracan söylerse, balar ve affeder. Onlarn

güzel ahlak anlay ve asil insan övdükleri nitelik budur. (Kur’an-

Kerîm’de de) Tehdit onlarm anlaylarna göre inmitir ve akli delillerle

bu hususta bir çelime yoktur. Bunun nedeni baz ilahi haberlerde nes-

hin olmay ve yalann imkanszldr. Maksat, güzel ahlak getirmek-

tir. Bir Arap airi öyle der:

Ona söz verir veya tehdit edersem

Sözümü tutarm da tehdidimden cayarm

Allah Tcala suç ileyene yönelik tehdidinden vazgeçerek, onu ba-

lamak ve affetmekle özelliiyle kendisini nitelemitir. Bunun yan s-

ra, söz verdii iyilikleri yerine getirmekle kendisini övmütür. Dilde

öyle denilir: ‘Ona iyilikte ve kötülük karsmda söz verdim.’ Hâlbuki

‘onu tehdit ettim’ sadece kötülük hakknda denilebilir. Allah Teala öyle

der:
‘Her peygamberi kavminin diliyle gönderdik.’™ Baka bir ifadeyle ai-

na olduklar dille gönderdik. Araplarn anlaylarna göre balamak ve

affetmek, kendisinden meydana gelen kimsenin övülmesini gerektiren

davranlardr. Öyleyse Allah bu davrana daha layktr. Kukusuz ki

Allah tehdidini diledii kimsede uygulayacan bize bildirmitir. Bütün

bu yorumlara ramen, tehdidin gerçekleebilecei hakkndaki korku ku-

lun kalbinden silinmez. Çünkü kul, kendisinin cezalandrlacaklardan

m, yoksa balananlardan m olacan bilemez. Daha önce, günahkâ-

rn kendisinden meydana gelen günahn ardndan hissedecei piman-

lktan söz etmitik. Pimanlk tövbenin ta kendisidir. Pimanl tövbe

yapan, sonra da kendisini et-Tewab ve er-Rahim diye niteleyen Allah’a

hamd olsun! et-Tevvab, bütün günahlarda kullarna merhamede dönen

demektir. Bu sayede güalkâr kuluna pimanlk verir vc kulun kendisi-

ne dönmesiyle kul da Allah’a döner. Allah teala öyle buyurur:
‘Sonra
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Allah onlara döner ki, onlar da Allah'a dönsün. Allah merhametli ve

tevvab'tr.*
5*7

kinci rehbet (korku) ise, (ilahi) bilginin deitirebileceini kesin

olarak örenmekten kaynaklanr. nsan, Allah’n kendisine dair bilgi-

sinin ne olduunu bilmedii için korkar: Acaba o, hakknda deiiklik

istenilenlerden midir, deil midir? Allah teala öyle buyurur: ‘Yüz çevi-

rirlerse, onlarn yerine bir topluluk getirir ve onlar gibi olmazlar.’™* Burada

Allah sebebi bildirmitir ki, yüz çevirmedir. Alameti de bildirir. O da,

-Allah’tan deil- O’nun zikrinden yüz çevirmemektir, çünkü Allah’tan

yüz çevrilemez. Bu nedenle Allah, peygamberine öyle demitir: ‘Be-

nim zikrimden yüz çevirenden sen de yüz çevir.™ Gözetleme yerinde bu-

lunandan nasl yüz çevrilir k? Her ey O’nun avucunda ve göz önün-

dedir.

nsan, bilinenin deimesine göre, bilginin deitiriciiiini müa-

hede edebilir. Çünkü bilgi bulunduu hale göre bilinene iliir. Bu ne-

denle de -bilginin deimesi nedeniyle deil- konusunun deimesi ne-

deniyle ilgi ve taalluk deiir. Öyleyse bilginin deitiriciliinden

korkmak, gerçekleen eyden korkmaktr. Çünkü gerçekte bilginin de-

itirmede bir etkisi yoktur. Deitirme, kalpte korku meydana getiren

fiilin varln var edene aittir. O ise Allah’m kadir olmasdr. Bilgi, de-

ime ve deimenin kendisine doru gerçekletii eyle ilgilidir. Allah

Teala öyle buyurur:
‘

Öreninceye kadar sizi deneyeceiz*'*' Yani yüküm-

lülükle sizi deneme esnasnda sizden meydana gelen günah veya itaatler

ortaya çktnda, benim bilgim de -her kim olursa olsun- ona iliir.

Bilginin dei tiricilik mertebesi ‘Allah dilediini siler ve sabit klar’591

ayetidir. Burada Allah, yazmadan sonra silmeyi zikretti ve yazdktan

sonra da dilediklerini sabit klar. ‘Ümmü’l-kitab O’nun katindadr.’592

Ümmü’l-kitab (kitabn anas), deimeyen vc silinmeyen ezelî kitaptr.

Allah Teala yazdktan sonra silinecek ve geride kalacak eyleri bildii

için, deitirme bilgiye izafe edilmitir. Zikrettiimiz konuda iin ger-

çei ise, bilgide deimenin olmay ve sadece (bilginin bilinene) ili-

mesindeki deimeden ibarettir. Allah Teala
‘
Allah sizin kendinize ihanet

ediyor olduunuzu bildi’™ buyurur. Burada Allah bilgisinin onlarn nefis-

lerine ihanet edeceine ilimesini kast etmemitir. Burada gelecek za-

man, geçmi zaman anlamndadr. Çünkü Arapça’da -kesin olduunda-
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gelecek zaman mazi kipinde gelebilir. Buna örnek olarak ‘Dikkat ediniz!

Allah’m emri gelmitir, acele etmeyiniz
359* ayetini verebiliriz. Allah teala bu

bildirimden önce oruçlunun oruç gününün gecesinde eine yaklama-

masn emretmi, bir ksm Allah’m bu konudaki snrn amt. Allah

bunu bilince, bu fiili ileyenleri balam ve mescitlerde idkaf yapanla-

rn dndakiler için, Ramazan’da geceleyin cinsel ilikiyi helal klmtr.

Onlardan ise, böyle bir fiil kendilerinden meydana gelene kadar, yasa

haffletmemitir. Böyle bir i yapan kimseden ayn eyi yapmas bekle-

nir ve bu nedenle de -ona merhamet ederek- kendisine cinsel iliki mu-

bah yaphr. Böylccc ayn ey kendisinden meydana geldiinde, onun

adna helal ve mubah olup hainlik nitelii kendinden düer. Çünkü din,

yükümlüdeki bir emanettir.

Takdir edileni örenmekten kaynaklanan korkunun kayna ise

‘Benim nezdimde söz deimez1595
ayetidir. Baka bir ayette ise Allah

‘

Al-

lah’n kelimeleri deime

z

,S96 buyurur. Bu ayette Allah’m kelimeleri der-

ken var olanlarn kast edilmesi mümkündür. Nitekim Allah Hz. sa’dan

söz ederken 'Meryem’e ilka ettii kelimesidir’ demiti. Bu durumda Al-

lah, var olanlarn bir eyi deitirmesini reddetmi olur. Deitirme Al-

lah’a aittir. Özellikle de ayetin zahiri, bu tevile iaret eder. Bu durum

‘Yüzünü hanij olarak dine çevir, Allah’m insanlar kendisinde yaraLL ftra-

1 1, onda deime yoktur 5597
ayetinde belirtilir. Yani Allah’m kelimeleri

(bunu) deitiremez. Baka bir ifadeyle onlar, bu konuda bir deitir-

me imkânna sahip deildir. Bu ifade, Allah'n bizi rabliini kabul etme

özelliinde yarattyla ilgili bir müjdedir. Artk bu kabul, daha sonra

baz insanlarda ortaya çkan ortak koma nedeniyle deimez. Çünkü

Allah, insanlarn bu konuda deitirme (imkânlarn) ortadan kaldr-

mtr. Aksine onlar, kendi ftratlarnda bulunur ve kyamet günü mü-
rik de -irk kotuklar eyler kendilerinden uzaklatnda- bu inanca va-

racaktr. Öyleyse deitirmenin insanlara izafe edilmeyii, rahmete ula-

acaklar hakknda onlar adna bir müjdedir. Atete kalsalar bile, bu,

orann bir yer olmas nedeniyle orada kalrlar, yoksa azap ve ac yeri

olmas nedeniyle orada kalmazlar. Aksine Allah onlar atete nimet

görmelerini salayacak bir mizaçta yaratr. Öyle ki, bu mizaçla birlikte

cennete girseierdi, cennetin itidali nedeniyle mizaçlarna uygun olmad-

için, ac duyarlard. Öyleyse her rimin adna Allah’m kelimesi bir e-

kilde gerçekleirse, çalmamas gereken bir ite çalan, arzu etmemesi
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gereken bir ii arzu eden kimsedir. Hz. Peygamber, cennet ehlinin ame-

lini yaparak, insanlarn gözünde ‘ameliyle cennete yaklaan’ biri hakkn-

da öyle der: Kaderi öne geçer ve sonunda cehennemliklerin bir amelini

yaparak cehenneme girer.’ Ayn ey cehennemliklerin amelini yapan

kimse hakknda gcçerlidir. Sonra öyle buyurmutur: ‘Ameller, sonla-

ryla deerlendirilir.’ Hz. Peygamber, bu hadiste önceki bilginin (ka-

der) kime ait olduunu ve sonucun söz konusu bilginin hükmünün ta

kendisi olduunu belirtmitir. Bu nedenle bir sûfi öyle der: ‘Siz sonuç-

lan korkuyorsunuz. Be ise kaderden korkmaktaym (önceki bilgiden).’

(Kaderin) ‘Sabka’ diye isimlendirilmesinin nedeni, sonucu öncelemi

olmasdr. te bu, hükmü ancak zamandan sonra ortaya çkan mevcut

bir anlamdr. Bu yönüyle kader bilgisi (sabka), baz kelamclarn (Mu-

tezile) kûmun ve zuhur (gizlenme ve aça çkma) derken dayandklar

ilkeyle ilgilidir. Bilhassa âri, cehennemliklerden birinin mutlularn

amelini ilemesiyle ilgili olarak buna dikkat çekmitir. Sonra ‘insanlarn

gözünde...’ der. Ayn ekilde, cennetliklerin bedbahdann amelini ile-

mesi hakknda da ‘insanlarn gözünde’ demiti. Allah ise bunu kendile-

rinden bilir. te bu, varl kendilerinde olsa bile, hükmü dta zuhur

eden eydir. Gösteri yapanlar da bu kapsamdadr. u var ki, burada va-

rlan yer hakknda bir müjde vardr. öyle ki: Alimler, hükmün öne ge-

çene ait olduunu bilir. Sonra gelen ise ondan sonra gelir. Bu nedenle

öndeki öncelik hakkn elde eder. Burada ‘öncelik hakk’, Adem ve zür-

riyetidir. Kukusuz Allah’m rahmeti ve gazab, bu konuda birbiriyle ya-

rm ve rahmeti gazabn geçmi, bize mekân olmutur. Gazap ardn-

dan gelmitir. Böylelikle rahmet avucunda (kabza) var olduk ve rahmet

öne geçerek bize mekân oldu. Arak gazabn bizde sürekli bir hükmü

uygulanmaz. Aksine gazap, baz durumlar görmemiz için bize iliir.

Bunun nedeni tek bir mekânn bizi toplamasdr. Bu nedenle gazap,

kendisine olan istidadmza göre, bize etki etmitir. O mekânda rahmet

gazaptan ayrldnda, bize yerlemesiyle rahmet bizi alm, biz de Al-

lah’n gazabndan ayrldk. Gazabn bizde, yani Ademoullarndaki

hükmü, sonsuz deildir. Bizim dmzda ki yaratklarda, söz gelii ey-

tanlardaki süresini ise bilmiyorum. En iyisini Allah bilir!

Bu zevk sahibi, öne geçen bilgiden (kader) korkmaz. Çünkü yü-

kümlülük diyarnn dndaki yerlerde, Allah’n rahmetinden korkul-

maz. Öyleyse Öne geçen bilgiden korkmak, belirli bir eyle ilgili olabilir,
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rahmet deildir o. Korkulan bu öndeki (bilgi) ‘bedbahtlk’ olarak takdir

edilmise, sürekli deil, geçicidir. Çünkü onu destekleyecek bir ilke

yoktur, çünkü onun asl Allah’n gazabdr. Gazap ise öndeki deil-

sonra gelendir. Mutluluun öne geçmesi ise, sonra ortadan kalkacak e-

kilde arzî deildir, Çünkü onun kendisini destekleyen ve güçlendiren

bir asl ve dayana vardr. Bu ise, gazabn geçmi olan Allah’n rahme-

tidir. Bu nedenle mudulukla ilgili bu tikel ve arzî durum sürekli iken,

bedbahtlkla ilgili tikel durum, sürekli deildir. Bunu bilmelisin!
‘

Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr*9*

K YÜZ OTUZ BENC BÖLÜM
Tevacüd (Vecde Gelmeye Çalmak)

Tevacüd bir hal deil ki övesin

Makam deil ki, hükmü ve etkisi olsun

Her grupta sahibini eksiltir (yalanc çkartr)

Bu yolda bir terazisi de yok

Naks bir eydir, knanmtr bu nedenle

Gerçekte yoktur bir üstünlüü

Kimde tevacüd bulunursa bulunsun:

Tevacüd bütünüyle yalan ve iftiradr

Bilmelisin ki, tevacüd, vecdi çarmak demektir, çünkü o, vecdi el-

de etmeye çalmaktr. Vecd tarznda sahibine gözükürse, (böyle biri),

yalanc, ikiyüzlü ve münafktr ve Allah yolunda bir nasibi yoktur. Bu

nedenle sûfler, tevacüdü sadece içinde bulunduu cemaate -hal veya

makam sahibi deil- tevacüd sahibi olduunu belirten kimse adna

onaylam, bunun için bir takm artlar belirlemilerdir. artlardan biri,

hal karinesinin söz konusu kiinin hareketlerinde vecd sahiplerine uy-
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dugunu göstermesidir. Tevacüd sahibi, cemaatin üzerinde etkisi veya

saygnl olan bir eyhin iaretinden harekete geçmelidir. Bu ardarm

dna çkan kimsenin tevacüd sahibi olmas veya bunun etkisinin üze-

rinde gözükmesi söz konusu deildir. Tevaclid’den kaynaklanan bir

vecd, vecd deildir. Çünkü Vecd’, kalbe anszn gelen ey demektir.

Baka bir ifadeyle vecd, gerçekte hücum demektir. Öyleyse vecd kaza-

nlm bir eydir ve kiiye aittir. Tevacüd ise kazanmaya çalmak de-

mektir. Vecdi tevacüdden kazanmaya çalmak, bir kazanm deil, ka-

zanma çabasdr. Bu, Allah’tan gelen bir müjdedir, çünkü Allah günah

kazanma çabas, sevab ise kazanm yapmtr. Nefse öyle hitap etmi-

tir:
1Kazand ey lehinedir.’*™ Böylelikle onu nefsin lehine zorunlu

yapmtr. Kazanma çabas hakknda ise öyle demitir: ‘Kazanaca ey

aleyhinedir .’600 Öyleyse Hak, nefs adna sadece kazanaca eyi almay

zorunlu klmtr. O halde kazanma çabas, nefsin hak ettii deildir ki

onu hak etsin. Hâlbuki nefs kesbi hak ederken iktisab hak etmez. Hak,

hak edie göre davranr. Hakkn aff, suça kar cezalandrma üzerinde

hüküm sahibidir. Öyleyse Allah ehlindeki tevacüd, vecd olmad halde,

vecd sahiplerine uymak amacyla görünüte vecd göstermektir. Bununla

birlikte mecliste bulunanlara, vecd sahibi olmadn bildirmesi gerekir.

Bunu yapmak zorunludur. Bu dürüstlükle birlikte, tevacüdün terki da-

ha iyidir. Çiinkii Allah’n hakkn gözetmek, yaratklarn hakkn gö-

zetmekten daha iyidir. Çünkü yaratklarn hakkn gözetmek Hakkn bu

konudaki emrini gözetmekten kaynaklanmyorsa, böyle bir davran,

yaclktr (müdahene). Müdahene ise, knanm bir niteliktir. Allah eh-

li, içinde Allah’n zorunluluk -ki fiil ise bövledir- eklinde bir emrinin

bulunmad bir davranla nitelenmez. Ya da o, söz konusu fiil için ni-

telikler içinde Hakka ait bir nitelik vardr ve Allah ehli o fiili yaparken o

nitelie dayanr. Söz konusu fiil yaratklarn nezdinde tinanm bile ol-

sa, (ilah) hükmün gerektirdii bir durum nedeniyle Hak onunla zuhur

ettii için, Hakkn nezdinde övülmütür. Bunun nasstan ilahi dayana,

Nuh peygamberin söyledii ‘Siz bizimle, alay ettiiniz gibi imdi de biz si-

zinle alay edeceiz
*01

ayetidir. Baka bir ayet ise ‘Siz bugünkü kavumay

unuttuunuz gibi, bugün de biz sizi unuturuz*02
ayetidir. Allah kendisini

unutma özelliiyle nitelemitir. Burada kast edilen eyin hükmü, hak-

knda ‘Kafirler yaptklarnn karln buldu mu ?’005 denilen kimsede or-

taya çkar. Burada uyum ve muvafakatin delili, surettedir. Böylelikle
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kendisine yerilen isim, kevnî mertebeyi içerdii gibi ayn zamanda ilahi

mertebeyi de içermitir. Gaye bu iin övülüyor veya knanyor olmas

deildir. Kast edilen ey, ilahi uyumun ortaya çkmasdr. Allah ehli ila-

hi uyumun ortaya çktm gördüklerinde, tevacüd’e müsamaha gös-

termi, ancak sûfiierin dayanak noktasn tekil eden dürüstlük maka-

mnn gerei olarak, bildirmeyi art komulardr.

öyle sorabilirsin: Bu ilahi vc nebevi uyum iki yerde ve farkl mec-

liste gerçeklemitir: Tevacüd ise bir meclistedir. öyle deriz: Benim

kendisinden delil getirdiim hususta zikrettiim meselede haklsn! Biz

sadece muvafakati kast ettik. Burada tek bir vakitte iin gerçeklemesini

kast etmekteysen, bu, aldatt kimseler bunun farknda deil iken Al-

lah'n aldatmasnda mevcuttur. Öyleyse bu ancak dünya hayatnda ger-

çekleebilir. Çünkü onlar, ahirette kendilerini helak edecek eylerden

verdii gcnilildc Allah'n kendilerini aldattn örenirler. Burada al-

datma kendilerinden aldatma meydana geldii gibi gerçekkir. Aksine

onlarn aldatmas, Allahn kendilerini aldatmasnn ta kendisidir. Onlar

ise bunun farknda deildir.

Ömer b. el-Hattab Hz. Peygamber’in huzuruna girmi. Onlarn

Bedir savann ehitlerine aladklarm görünce kendilerine öyle de-

mi; ‘Sizi alatan sebebi bana söyleyin.' Alanacak bir ey varsa ben de

alayaym. Böyle bir ey bulamazsam, ben de alar gibi yaparm. Yani

gözyalar aktmak üzere size uyarm.’ Alamaya çalmak, tevacüd gibi,

gerçei yokken ekilde bir eyi göstermek demektir. Öyleyse tevacüd,

ruhsuz bir surettir. u var ki, onun kendisine dönülen ve dikkate alman

bir ilkesi vardr ki, bu asl belirttik. öyle sorabilirsin: Hakikatler, hük-

münün kendisinde ortaya çkt kimsede anlamn varl olmakszn,

zahirde bir anlamn hükmünü nasl izhar ettirebilir? öyle deriz: bu hu-

sus ilahiyat bahsinde
‘
Kullan için küfre raz olmaz, ükrederseniz sizin için

raz olur
**" ayetinde belirtilir. Rza, bir iradedir. Bazen onun nezdinde

raz olunmuluu olumsuzlarken bazen de onun adna irade edilen ol-

may olumsuzlar. Öyleyse bir anlamn hükmü ortaya çkm, Hak ise

kendmden onu olumsuzlamtr. Ayn ey, vecd kendisinde yok iken,

tevacüdde vecd için geçerlidir.

Rza konusunun ince bir yönü vardr ki, Marifet kitabnda zikret-

mitik. Söz konusu kitap, ince bir kitaptr, oraya baklabilir. Burada
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onu suret olarak getirdik ve eyadaki tahkik yöntemimize göre onu ele

almadk. Biz onu hasmn kantn reddetmek üzere cedel burhan ba-

lamnda zikrettik, yoksa amacmz hakikate delil getirmek deildi. Öy-

leyse tcvacüddc ortaya çkan vecd, tevacüd sahibinin nefsinde ortaya ç-

kan vecdin tahayyül edilen hükmüdür. Öyleyse o, hayali mertebedeki

gerçek bir hükümdür. Daha önce hayalin bir varlk mertebesi olduunu

ve tahayyül edilen eylerin varlkla nitelenmi olduunu belirtmitik.

Öyleyse tevacüd sahibi vecdin hükmünün suretiyle ancak içinde tahay-

yül ettii bu vecdin hükmü nedeniyle zuhur edebilmitir. Öyleyse o,

ancak bir varlktan ortaya çkmtr. Bu nedenle onun doruya döük
bir yönü vardr. Bu nedenle tevacüd sahibinin tevacüd yaptn bildir-

mesi zorunludur. Böylelikle mecliste bulunan dinleyici, bü halin hayal

mertebesinin dndaki bir vecdden deil, tahayyül edilmi vecdden

kaynaklandn örenir. Onun hayalde sahih bir hükmü vardr. Buna

örnek olarak sarl olan kimseyi verebiliriz. Böyle biri, düecei bir

yerde bulunduunda, düer. Bu, hükmü duyuda ortaya çkm olan ta-

hayyülden kaynaklanarak dümedir. Ayn ey, tevacüd sahibi için geçer-

lidir. Onda da, sahih vecd insan duyudan uzaklatrd gibi kendisini

duyularndan uzaklatracak ölçüde tahayyül edilen vecd etkindir. Fakat

sahih vecd hali ile tahayyül edilen vecd arasnda sonuçta bir fark vardr.

Biz bu fark Risale-i la yeulu aleyh’te açklamtk, Çünkü sahih vecdin

neticesi bilinmezdir. Hayali vecdin neticesi ise snrl ve belli bir ekilde

hüküm verdiinde, bu iin ehli olan sahibi tarafndan bilinir. Çünkü

böyle bir vecd ancak vecd halikndaki hayaline uygun bir sonuç meyda:

na getirir ki o da bellidir. Sahih vecd, sahibinin farknda olmad yön-

den, kendisine isabet eder. Dolaysyla sahibi vecdin kendisine neyi ge-

tirdiini de bilemez. Tevacüd hakknda yeterli açklama yapm olduk.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZ OTUZ ALTINCI BÖLÜM
Vecd

Bir emrin gelii seni kendinden fani ederse eer

Bu vecddir, ite, hem de apaç!

Hüküm verir, hükme konu olmaz I

Evet! Ondan hazahmr ve bazen de fenaya yol açar

Vecd’deki en garip itir bu

Çünkü onun mizac bal ile sudur

Bilmelisin ki sûflere göre vecd, kalbe anszn gelip kiiyi kendinden

ve yannda bulunanlardan habersiz hale getiren hallerdir. Onlar vecdi

kalpte hüznün ürünü anlamnda da kullanabilirler. Üstat öyle demitir:

‘Genel olarak bu güzeldir. Vecd bir haldir. Haller ise vergidir, kazanm

deillerdir. Bu nedenle tevacüd, sahibi adna vecd meydana getirdiin-

de, nefs kazanm olarak elde edilen bir eyden etkilenmi olur. Hâlbuki

sûflere göre hal kazanlm olamaz. Bu nedenle, tevacüd sahibinin vec-

dine itimat edilemez,

Sûflere göre haller arasnda vecdin yerinin benzeri, vahyin pey-

gamberlere geliidir. Vahiy de onlara anszn gelir. Nitekim bir hadiste

öyle belirtilir: ‘Hz. Peygamber sürekli olarak Hira maarasna çekilir-

di. En sonunda vahiy anszn kendisine gelmitir.’ Vahiy, peygamberin

amaçlad bir ey deildi. Ayn ekilde vecd ehli de, varlkta konuan

herkesin sözünü Haktan dinlerler. Alemdeki herkes ise konuandr. Öy-

leyse onlar, âlemdekilerin konumasnda bütünüyle Allah’tan anlamaya

kendilerini vermilerdir. Bu konumann nameli olmas veya olmamas

ya da sesle olup olmamas birdir. Onlar bu halde iken, kendilerine ans-

zn ilahi bir emir gelir ve onlar kendilerini görmekten olduu kadar

vecd sahibi olduklarm görmek ve duyu ile idrak edilen herkesi görmek-

ten al koyar. Onlar adna gerçekleen bu hal; sûflere göre, vecd’dir,

Vecdin sahibine getirdii bir fayda olmaldr. Çünkü fayda getir-

meden veya bilgi artrmakszn vecdin gelmesi, farknda olmad yön-

den kalbin uyumasdr. Çünkü bu beklenmedik halde gelen ey, Al-
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lah’tan kendisine sahip olmad bir bilgi vermek üzere gelmitir. Söz

konusu bilgi onun nefsini ereflendirecek, kemale erdirecek, dier nefis-

lere kar gelitirecektir. Böyle bir bilgi ancak teiniz ve arnm bir nefse

gelebilir. te vecdin bu yoldaki hükmü budur.

Genel anlamda vecd ise, bölümün banda kendisini tanmlarken

söylediimizdir. Bu vecdde temizlik veya baka bir art, ancak bu yolda

ileri sürülmütür. Temizlik olmakszn sradan insanlarda da ortaya çk-

tna göre, vecd sadece kendisinin özel anlamda vecd olduuna kant

olabilir, yoksa Allah’tan olduuna kant olamaz. Bu nedenle dc yabanc-

larla (sûflcr arasnda) bir karklk ortaya çkar. nsanlar böyle bir

vccd’dc Allah ehli ile Allah ehli gibi gözükenlerin durumunu ayrt ede-

mezler. Onlar, Allah ehlinden olmasa bile, halleri birdir. Bu nedenle Al-

lah ehli namelerle snrl sema’da tek bir kalp üzere olmay ve kendile-

rinden olmayanlarn aralarnda bulunmamasn art komulardr. Öy-

leyse onlar, sadece benzerleriyle veya hallerine inanan ve itikat besleyen-

lerle bir araya gelirler.

Bunun Haktaki dayana, kendisini öldüren insann canyla Hak ile

yartm belirterek, kendisini böyle nitelemesidir. Bununla birlilcte

Hak ile yanan kii, kendisiyle yarmtr. Fakat ilahi niteliklerde böyle

yer almtr ve bunlarn hepsini kabul ederiz! Çünkü Allah bu mahalde

kendisini yükümlü tuttuu yerde bir durum irade etmitir. Zaman ve

vakti geldii için de, söz konusu erî ve ilahi emir gelir. Geldii mahalli

ise o varidin hakikatinin verisinden baka bir halde bulur. Bununla bir-

likte onda ancak Allah’n bilgisinin etkin olacam biliriz. Fakat merte-

belerin doldurulmas, mezheplerin farkllamasna yol açmtr. Hak bu-

rada, intihar eden karsnda vecd ve hal sahibi haline gelmitir. Böyle-

likle ilahi makam burada âlemlerden müstani olmak eklinde kendini

görmekten müstani olmutur. Nitekim benzer bir ifade, kendisine

kar öfkelenen hakknda gelmitir. Öyleyse burada ilahi makam, âlem-

lerden müstani oluunu görmekten fani olmutur. Çünkü makamlar,

birbirine komudur, fakat iç içe girmezler. Öyleyse her makamn bir

hükmü vardr. Kukusuz Allah, kitabnda ve peygamberlerinin sözleri

gibi doru haberlerde kendisine gerçekte nispet edilecek nitelikleri kul-

larna açklamtr. Öyleyse edebin gerei, akl deliller kendisini reddet-

sc bile, Hakkn kendisine nispet ettii eyi O’na nispet etmektir. Çünkü

yine akli delille âlemin bir ksmnn Hakkn kendisini bildii tarzda
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O’nu bilmeyeceini örendik. Öyleyse Allah, bilinmeyen-bilinendir. O
kendinden baka ilah olmayandr. ‘O’nun benzeri bir ey yoktur. O, duyan

ve görendir.*
605

öyle diyebilirsin: Müsadefe tesadüf edilen eyin mahiyetini bil-

memeyi gerektirir? Öyleyse bunun ilahi (isimlerdeki) dayana nedir?

öyle deriz: ‘‘Sizi imtihan edeceiz ki örenelim’606
ayetidir. Bununla birlik-

te Allah kendilerinden meydana gelecek eyi bilmekteydi. Bu nispede

birlikte burada (bu ayet) gelmitir ve zikredilmitir.

Vecd, fena ve gaybet hali (insan) fani ettii gibi, kendinden geçir-

tir. Bu hallere sahip kimsenin yannda bulunanlardan (habersiz kalmas)

gerekir. O’nun karsnda beka ile nitelenmeleri ve onu görmeleri gere-

kir. Onlar bu durumda deillerse, bu sözlerle amaçlanan ey gerçekle-

mi deildir.

Sûfiler vecde sahip olunup olunamayaca hakknda görü ayrl-
na dümülerdir? Kueyrî baz sûfilerin vecdlerine hakim olduklarn ak-

tarr. Böyle birine vecd gelip de yannda sayg göstermesi ve çekinmesi

gereken birisi varsa, vecdini tutard. Yalnz kaldnda ise, vecdini bra-

krd. Bunu ise, sayg göstermesi gereken kiiye hürmetinin bir neticesi

olarak kendi kerameti sayard. Bize göre vecd kontrol edilemez. Çünkü

daha sonra serbest braklan vecd, sayg gösterdii kiinin huzurunday-

ken kendisine gelenin ayn deildir. Çünkü var olmayann yaratlm ta-

rafndan sahip olunacak bir varl yoktur. Söz konusu adam yalnz kal-

dnda, o vakit vccdin hükmü kendisinde ortaya çkar. Böylelikle de,

oturan ayakta duruuna hakim olduu gibi, vecdine sahip ve hakim ol-

duunu zanneder. Oturan insann ayakta durmaya hakim olmas, onun

ayaa kalkmaya istidatl olmas demektir, yoksa ayaa kalkma hali ken-

disinde meydana geldi de ayaa kalkmad anlamnda deildir. Bunu

bilmelisin. 1Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’607
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K YÜZ OTUZ YEDNC BÖLÜM
Vücûd (Bulmak, Varlk)

Hakkn vücudu, vecdimin vücudunun ayndr

Çünkü ben vücud ile Ondan fani oldum

Vecdin hükmü benden her eyi fani etti

Vecdin varlnn mahiyeti olmaz

Vücudun bulunmas (vicdan) her yönüyle

Hal ile veya halsiz olarak, Omdandr

Bilmelisin ki sûflere göre vücud, vecdde Hakk bulmak demektir.

öyle derler: ‘Vecd sahibi olup da bu halde müahede ettiin Hak deil

ise, vecd sahibi deilsindir, çünkü bu durumda sen, kendisinde Hakkn
bulunduu bir vecd sahibi deilsin. Böyle bir halde Hakk müahede,

seni kendini ve .yannda bulunanlar görmekten habersiz klar.

Bilmelisin ki, vecdde Hakkn vücudu, belli bir ey deildir. Çünkü

vecd bir tesadüftür ve bu tesadüfün neyi meydana getirecei bilinmez.

Bazen baka bir ey getirebilir. Öyleyse vücudun hükmü semann ger-

çeklemesini salayan eyle irtibatl deil ise, Hakkn ondaki vücudu be-

lirsiz bir nitelikte gerçekleir. Vecdi snrl ve snrsz sema tarznda ka-

bul eden birini gördüünüzde, onun vecdin tarz hakknda bir bilgisi

olmadm bilmelisin. Böyle biri sadece bu yolda kyas sahibidir. Al-

lah’a giden yol ise, kyasla örenilmez. Çünkü Allah Hîer gün bir ite-

dir

’

m ve her nefes bir istidattadr. Öyleyse
1

Allah’a kar örnekler verip

durmayn’6™. Çünkü ‘

Allah bilir de siz bilemezsiniz -^
10

Bilmelisin ki, saliklerin vecdlerinde Hakkn bulunuu (vücud) dei-

ir. Bunun nedeni, ilahi isimlerin hükmü ile yaratlmlarn istidatlarnn

hükmüdür. Yaratlmn her nefesinin dierine ait olmayan bir istidad

vardr. Nefes sahibi vecd ile nitelenen kimsedir ve onun vecdi istidadna

baldr. lahi isimler ise (istidada) bakar ve gözler. Alenidekiler Allah’a

dair sadece isimlerinin nispederi ile inayet nispederine sahiptir. Öyleyse

Hakkn vecdde bulunuu (vöicud), ona bakan ilahi isme göre gerçekle-

ir. lahi isimler ise, Hakkn nefsine döner. Allah’n ruhu (Hz. sa) bü-
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tün âlemi kendisine katan bir tanklkla öyle der: ‘Sen benim nefsimde

olan bilirsin de, ben senin nefsinde olan bilmem * 11 Bu iki yorumla yo-

rumlanabilir: Birincisi nefsin sa’nn neftinin ayn olmas, dieri ise

Hakkn nefsi olmasdr. Kul nefsinin sahip olduu istidad bilmezse -ki

Hakkn özel vücudunu onunla kabul eder-, kendisine bakan ilahi ismi

daha da bilmivordur. Vecd sahibine Hakkn vücudu bu zuhur esnasn-
*

da zuhur ettiinde, onun hükmü, içinde bulunduu hale göre deiir.

Allah’ bilme iinin esas udur: imdiki halde Allah hakkndaki

bilgi, O’nun bildirmesiyle örenilebilir. Geçmite ve gelecekte ise, Al-

lah’n ona bildirmesi, -her kim adna gerçekleecekse- Hakkn müahe-

de edilir hale gelmesidir. Bu müahede, nakil yoluyla bilgiyi elde eden

için deil zevk yoluyla elde eden adna gerçekleebilir. Nakil yoluyla ise,

nakleden kimse doruluu hakknda kesin kanaat bulunan kimseyse du-

rum deiir. Onun sözü de, bu durumda -herhangi bir yorum tama-

yan- açk nass haline gelir. Aksi halde kesinlikle bilinmez. Belli bir va-

kitte bir ahstan bu bilgi meydana gelirse, bu, tesadüfidir. Böyle bir

bilgi, aklclardan (ehl-i nazar) herhangi birisine göre, bilgi diye isim-

lendirilemez. Bununla birlikte air, bn Ömer hikâyesinde veya fatiha

hadisindeki herhangi bir sahabenin hikâyesinde onu bilgi diye isimlen-

dirmi olabilir ve öyle der: Tesadüf bile olsa, sana bilgi vermitir.’

Bilmelisin ki, vecd sahibinde Hakkn varlnn kendisiyle snrlan-

d ey, vecde göre deiir. Vecdin ise, kendisine yerleene kadar, gelii

bilinmez. Hakkn vecdde bulunuu ise vecde baldr. Sonra, ariflere

göre vecd, terimsel anlamn dna çkar. Hatta onu serbest anlamda

kullanrlar. Onlara göre sahih vecd sahibi olmak demek, Allah’ bilenle-

rin kendisini bildii ekilde Hakkn vecde bulunmas demektir. Böyle-

likle her vecd sahibinin vecdindc getirdii Allah’n vücudu hakkndaki

bilgisini alrlar. Vecdin sahibi (vecdinde bulduu) eyin haklan vücudu

olduunu bilmezse bile, arif, onu bilir ve her vecd sahibinin Hakkn

vücudundan getirdii eyi alr. Hale söz konusu vecdde vecdindc bu-

lunduu eyin varln bildiren bu kiinin kendisini snrlad eyle s-

nrlanr.

Bu, yüce bir zevktir. Gerçekte dorudur ve -hepsinde olmasa da-

bu ii bilenlerin nezdinde hakknda kesin hüküm verilmitir. Hak bu

konuda kullarinn hallerinin deimesi nedeniyle kendisinde suretlerin
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vc niteliklerin deieceini bildirmitir. Bilindii üzere, insanlarn ve

cinlerin halleri, isimlerin hükümlerinin deimesi nedeniyle deiir. Su-

ret ve tecelliler de, âlemin hallerinin bakalamas nedeniyle bakalar.

Öyleyse i O’ndan balam ve O’na dönmütür. Kulun ise, Hakkn

kendisi adna onaylad ekilde, belli bir etkisi vardr. Öyleyse Hakkn

kendisi adma onaylad bir eyin hükmü ondan kalkmaz. Bunu yap-

maya kalkan kimse, Hak ile çatm demektir. Allah ise, kendisiyle çat-

anlara kar Kahhar’dr. Allah’ bilenler ise, O’nun vastasyla Kah-

hardr. Allah onlara nefislerinde Kahir veya Kahhar isminde tecelli et-

mez. Onlar sadece Hakk bakalarnn suretlerinde bu isimde tecelli

ederken görürler. Böylelikle onu onlardan örenirler, yoksa kendilerin-

den örenmezler. Çünkü onlar, kendileri ile benzerleri arasnda bir ça-

tma olmasndan korunmu kimselerdir. Nasl olur da (kendileri ile Al-

lah arasnda bir çatma) olabilir. Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.

iki yüz otuz sekizinci bolum
Vakt

Vakt, sürekli kendisiyle nitelendiinde

Vaktin hükmüyle görünürsün daima

Ben Allah’ vaktim’de görürüm

Vaktin bir ksm övülür, bir ksm yerilir

Rahman’da iler ona ait, onlar bizimle var olur!

Hem eriat, hem imar ve hem de tevhit bunu söyler

Bilmelisin ki, sûfiler vakti, hal zamannda kendisiyle ve üzerinde

bulunduun ey diye tanmlamlardr. Vakit, iki yokluk arasnda var

olan bir durumdur. öyle denilmitir: ‘Vakit, onlarn kendi adlarna

seçtikleri bir yana. Hakkn onlar yönlendirmesinden kendilerine ulaan
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eydir.’ Baka bir görüe göre ise, Hakkn gerekli görüp de senin üze-

rinde uygulad eydir. Bir görüe göre vakit, serinleticidir, ezer, sil-

mez/ Bir görüe göre, vakit, senin üzerinde hükmü olan her eydir. Bü-

tün bu tanmlar, vaktin hüküm sahibi olmasnda birleir. lahi (isimler-

de) vaktin dayana. Hakkn kendisini ‘Her gün bir ite*' 2 olmakla nite-

lemesidir. Öyleyse vakit, asüda kendisiyle olduun eydir ve onun varl-

ferde -ki âlemdir- ortaya çkar. Böylelikle Hakkn e’nleri (ileri)

mümkünlerin varlklarnda ortaya çkar. Öyleyse vakit, senin kendisiyle

olduun eydir. Senin kendisiyle olduun ise, senin istidadndr. Öyley-

se Hakkn kendilerinde bulunduu e’nlerinden senin üzerinde istidad-

nn talep ettii ey çkar. O halde e’n, aslda hükme konu olandr.

Çünkü mümkünün istidadnn imkan olmas, Hakkn kendisindeki ii-

nin (e’n) varlk verme olmasn gerektirdi. Baknz! mkânsz onu ka-

bul eder mi? Öyleyse vaktin kayna alemdir. Haktan deildir ve o tak-

dirden meydana gelir. Takdirin ise sadece yaratlmta hükmü olabilir.

Öyleyse vakit sahibi olan, âlem olduu gibi hüküm de âleme aittir. Ni-

tekim bu hususu Hakkn istidadarmn verisine göre âlemin hakikade-

rinde zuhurundan ve onlar nedeniyle (suretlerdeki) deiiminden söz

ederken belirtmitik. Hak ise kendiliinde âlemlerden müstanidir.

Vakit hakknda sûfilerin zevkleri birbirinden farkldr. Bu nedenle

de ona dair ifadeleri de birbirinden farkl olmutur. Gerçekte vakit hak-

knda söyledikleri bütün sözlerinde -ki bütün hal ve makamlar için aym

durum söz konusudur-, zatî bir tamm amaçlamazlar. Onun sonuçlarn

veya ancak söz konusu edilen hal veya makamn nitelii haline geldii

kimsede ortaya çkabilecek durumlarn anlatrlar. Vaktin onlarda ve

bakalarndaki hükümlerinden birisi, Allah’n onlar adna allagelmi

bir takm durumlar belirlemi olmasdr. Onlar bu ilerde âdete göre ta-

sarrufta bulunurlar. Bunlar, yaptklarnda günah olmayan veya kendisi-

ne Hakka yalanlk olduu hitabnn bititii fiillerdir. Böylelikle, Hakka

yaklamak üzere veya yükümlülüün kendisinden kaldrld bir fiil

olmas nedeniyle kendi adlarna o ii yapmay tercih ederler. Bu du-

rumda Haktan kendilerine düüncelerinde bulunmayan veya kendi ad-

larna seçmedikleri bir durum ortaya çkar. Bu durumda ise, vaktin bu

ii verdiini ve Haklan ise onu onlar adna seçtiini anlarlar. Çünkü Al-

lah öyle der: '‘Senin rabbin dilediini yaratr *u Baka bir ifadeyle takdir

eder ve var eder. Sonra öyle buyurmutur: ‘Seçer.
5614 Burada onlarn se-
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çiminin olabileceini reddetmitir. Onlarn bir seçim hakk yoktur. Bize

göre, burada isim olan ey, mansuptur ve ‘seçer’
615

fiilinin mefulüdür. O
da, kendisinde onlarn seçiminin bulunduu eydir. Kul bunu bilince, o

konuda hükmü Allah’a brakr ve rahat eder. Kul bu durumda Allah’n

kendisinde icra ettii vaktin hükmüyle hareket eder, yoksa sevimli ve

naho ilerde kendi adna seçtii ilerin hükmüne göre hareket etmez.

Her eyde kendisine ait bir iyilik bulunduunu görür. Böylelikle Allah

bütün ilerde kendisine iyilikle davranr. Vakti nimeti gerektirirse ve Al-

lah karsnda verdii söz böyle bir ey ise, Allah onu ükürle ve Al-

lah’n hakkn yerine getirmeyle rzklandrr, bu konuda kendisine yar-

dm edilir. (Vaktin gerei) Bela olursa, Allah belaya sabrla ve ondan

raz olmakla kendisini rzklandrr. Allah onun adna farknda olmad
yönden bir çk yaratr. Buna örnek olarak, Allah’ yüz bin kere tespih

etmek isteyen bir adam verebiliriz. Bu adam bunun için uzun bir za-

mana muhtaç olduu kadar bu fiil yorucudur ve bütünüyle kendisini

ona vermek gerekir. Bu esnada doru sözlü peygamberin bir hadisini

örenir. Bu hadise göre kulun ‘Subhanallahi adede halkihi, subhanallah

zinete arihi, subhanallah rdae nefsihi, subhanallahi midade kelimetihi’

üç kere, velhamdü lillahi üç kere, vallahu ekber üç kere, vela ilahe

illellahu üç kere* demesi, kulun yapaca tespihten daha üstündür. Bu-

nun üzerine, daha önce hakknda bir bilgisi bulunmayan ve tesadüfen

kendisine ulam bu ifadeyi söyleyerek, zikretmek istedii tespihi bra-

kr. Bilir ki Allah’n bu bildirimle onun adna bu vakitte seçtii ey,

onun kendisi adna seçtiinden daha üstündür.

Hz. Peygamber bu hadisi rastlad bir yal kadna kar söylemi-

tir k hadis mehurdur. Hak bir eyi irade ettiinde vc o ite sana dönük

bir inayet varsa, onu sende uygulad gibi hakkm yerine getirme gücü

verir sana. Allah ehlinden akll kii, kul adna olabilecek bütün iyiliin

Hakkn irade ettii eyde bulunduunu bilir. Bu konuda Hak, kullar

için eriatlar belirlemi ve peygamberleri onlar getirmitir. Öyleyse

Hak her kimi irade ettii ite kullanrsa, ona olan inayet, ‘Allah’tan ö-
renen’ kimseye dönük inayetinden uzak deildir. Hak yönünden bilinen

vakit, içinde bulunduun halde eriat yönünden sana söylenendir. Öy-

se, bütün hallerde âr’nin sözüne göre ol ki, vakit sahibi olabilesin.

Bu durum, senin Allah katnda mutlulardan olduunun alametidir.

Böyle bir ey ise Allah ehli içinde nadir bulunur. Böyle bir hal, onlarn
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içinden baz bireyler adna gerçekleir ki onlar, Allah’n eya hakkndaki

hükmünden habersiz kalmayan murakabe ehlidir. Burada her eyde Al-

lah karsmda huzur sahibi olan kimselerden bir ksmnn ayaklan ka-

yar. Onar, göz açp kapatmalk annda bile Allah’tan gafil kalmayan

kimselerdir. Fakat O’nun eyadaki -en azndan- baz eylerdeki veya ço-

unluundaki hükmünden habersiz kalrlar. Allah’n eya hakkndaki

hükmünden habersiz kalmayan kimse, Allah’tan gafil kalmamtr. Böy-

le biri, Allah karsnda huzur sahibi olmak ile hükmü (karsnda huzur

sahibi olmay) bir araya getirmitir. Böyleleri, en çok bilgi sahibi olan

ve en büyük mudulua ulaan kimselerdir, ite onlar, muduluk kazan-

dran ‘vaktin’ sahipleridir.

Allah adamlarndan bir ksm, Allah’n var olmalarndan sonra

kendi balarna var olan eyay yok etmeyeceini bilir. Var olmalarn-

dan sonra Allah, eyann hallerini veya arazlarn yok etmekle nitelen-

mez. Eya sadece bir takm hallerde bulunur. Bu haller ise, kendilerin-

den silinir, ardndan Allah onlara, benzerleri veya zdar olan baka baz

haller giydirir. Bununla birlikte, bekalarnn kendisine bal olduu

yardm al koymakla, Allah’n eyay yok etmesi mümkündür. Fakat

ilahi kader, iin ancak böyle olmasn gerektirmitir. Bu nedenle de Al-

lah ‘Dilerse sizi giderir, baka bir yaratlla getirir’
616 buyurdu. Fakat bu-

nu yapmamtr. Çünkü Hak için irade ve meiyet yenilenmez, çünkü

Hak, sonradan olanlara mahal deildir. Öyleyse Hakkn meiyeti, tek

yönlüdür. Fakat bu meiyet eyada onlar bütünüyle veya ksmen bir

araya getirme ile ayrma arasnda bulunur. Söz konusu eyler var olan-

lardr. Öyleyse gerçekte vakit, kamil kiiye göre, sürekli birletirme ve

ayrmadr, nsanlarn bir ksm özel olarak cem’de ayrm görürken ay-

rmn birliini görmezler. Böylelikle bunun vaktin kendisi olduunu

zannederler. Vaktin ne olduu sorulduunda ise, onu soutucuya ben-

zetirler ve derler ki: Vakit soutucudur, senin bütünlüünü datr, fa-

kat varln yok etmez. Öyleyse her kim vakti bilir ve hakkndaki hük-

mün ona ait olduunu örenirse, vaktin verdii hüküm altnda dingin-

leir. Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.
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K YÜZ OTUZ DOKUZUNCU BÖLÜM
Heybet

Cemal bulunduu her eyde heybet verir

Çünkü onda mülk celali de bulunur

Güzellik bilyesi, lütufmizac

Rahatlk ve huzur olarak bulursun onu

Kalp müahede eder onu yaratcsn

Göz zevk yoluyla onu insan olarak görür

Bilmelisin ki, heybet, kalbin bir halidir. Bu hali, Hakkn güzellii-

nin cemalinin kulun kalbine tecellisi verir. ‘Heybet, ilahi mertebeye ait

zatî bir niteliktir’ diyenin sözünü duyarsan, bu doru bir söz olmad
gibi doru bir deerlendirme de deildir. Heybet, cemalinin celali kal-

be tecelli ettiinde, mertebeye ait zât kaynakl bir etkidir. Baka bir ifa-

deyle heybet, tecelligahn kalbinde bulduu bir büyüklüktür. Ar olur-

sa, kiinin halini ve niteliini ortadan kaldrr, fakat varln yok etmez.

Nitekim Hak daa tecelli ettiinde, bu tecelli da parçalam, fakat onu

yok etmemi, onun yüksekliini ve heybetini yok etmiti. Musa ise da-

n heybetine bakmaktayd. Tecelli Musa’ya kendisini takip etmeyen

yönden gelmiti. Da parçalannca, Musa’ya da parçalayan ey gö-

zükmütür. Bunun üzerime 'Musa baylp dümütür.’ Çünkü Musa,

bedeni bulunduu hal üzere tutmada hükmü olan bir ruh sahibiydi.

Hayvann dndakilerin ruhu ise onlarn hayadarndan ibarettir, baka

bir ey deildir. Öyleyse istidat fark nedeniyle, Musa için baylma da-

n parçalanmas gibiydi. Çünkü dan suretini tutacak bir ruhu yoktu.

Bu nedenle da ‘da’ adn yitirmiken, baylma nedeniyle Musa’dan

Musa veya insan ad gitmemiti. Sonra Musa aylm, fakat da parça-

lanmasnn ardndan eski haline dönmemitir. Çünkü onun kendisini

ayakta tutacak bir ruhu yoktu. Çünkü ruhlarn eyadaki hükmü ile ha-

yatn onlardaki hükmü bir deildir. Öyleyse hayat her eyde daimi ve

süreklidir. Ruhlar ise, valilere benzer, bazen azledilebilirler, bazen vali-

lik yaparlar, bazen ise, valilik ardnda kalmken kendileri gizlenir. Öy-
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leyse valilik, bu hayvani bedeni yönettii sürece geçerlidir. Ölüm vali-

nin azledilmesi, uyku ise valilii sürdüü halde bedenden gizlenmesidir.

Heybetin bir azamet ve azametin ise yüceltenin haline raci bir du-

rum olduunu örendiysen, onun kalbin bir hali olduunu anlamsn-

dr. Heybet, var olana ait bir niteliktir. lahi mertebedeki dayana ise,

bilgilerden söylenmeyen, aktarlmayan ve yaylmayanlardr. Onlar sa-

dece varln Hak olduunu ve O’nun bütün niteliklerle nitelendiini

bilen kii bilebilir. Allah Teala öyle buyurur:
‘

Allah’n iarlarn yücelt-

mek, kalplerin takvasmdandr .* 17 Baka bir ifadeyle, bu yüceltme takva-

dan kaynaklanr. Azamet ve yücelik utanma duygusuna yol açar. Utan-

ma ve hayâ ise ilahi bir niteliktir. Çünkü Allah, yallarn nezdindeki

büyük saygnl nedeniyle, kyamet günü yaldan hayâ eder. Allah baz

eylerin nezdinde daha saygn olduunu bildirmitir. Nitekim öyle bu-

yurur: ‘Onu basit bir ey sanrlar, hâlbuki Allah katnda deerlidir.’
6 "'

Yani

büyüklük, Allah’n peygamberinin evine iftira nedeniyle, deerini bil-

meyene basit gelen o eyde bilfiil varlk kazanmtr. Lafzlarn çerçevesi

âri tarafndan bizim için belirlenmitir ve bu nedenle bize emrettii

yerlerde onlar kullanrz. Heybet ile azamet arasndaki fark ortaya çk-

tna göre, azameti bir yerde kullanrz, heybeti veya korkuyu veya

kabz kullanmayz. Bunu bilmelisin! Allah doruyu söyler ve doru yo-

la ulatrr.

K YÜZ KIRKINCI BÖLÜM
Ünsiyet

Ünsiyet ile ünsiyet -suretlerle deil- bizi birletirir

Sakn! Aldanm ve kandrlmsn sen

Bilmediin ve cahili olduun eyle durma

Çünkü senin sevgin dalm ve toplanmtr
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Sen öndersin, fakat O’nun endeki hikmeti

Yaratlm ve var edilmi olduunu bildirir

Faniyle nasl ünsiyet edersin? Tanklardr

Var olanlar, O, kulaklarda dinlenendir

Allah kendinden bir ruh ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ti:

Sûfilere göre ünsiyet, sayesinde Haktan kula bir rahatlamann geldii

her eydir. Bazen bu rahatlatma kef ve perde üzerinde olabilir. Ünsi-

yet, cemal tecellisinden kaynaklanarak kalbin halidir. Sûflcrin büyük

ksmna göre, cemal tecellisinden kaynaklanr. Bu da, onlarn yanld
hususlardan birisidir, çünkü hakikatleri ayrt edemedikleri için, onlarn

ifade ederken baz yanlglar vardr. Allah dilinden herkese, temyiz ve

ayrm gücü verilmemitir. Bununla birlikte onlarn müahedesi doru-

dur. Fakat i, bu müahedeye konu olan eyin bulunduu durumu bil-

mektir. Hakk müahede eden fakat neyi müahede ettiini bilmedii

için onu yolunun (gereinden) baka bir ekilde onu yorumlayan bir

grup görmütük. Öyleyse tecelliyle birlikte, Hakkn öretmesi gerekli-

dir. Bu öretme, ya kendisine ait bir durulukla gerçekleirken veya

Hakkn diledii öretme yollarndan birisiyle gerçekleir.

Allah ile ünsiyetin sahibinde bir alameti vardr. Çünkü ünsiyet, bu

yol ehlinin büyük ksmnn kendisinde yanld bir meseledir. çinde

bulunduklar bir durumda ünsiyet görürler ve onu Allah ile ünsiyet

zannederler. O hal ortadan kalknca, Allah ile ünsiyet de ortadan kalkar.

Bize ve sûfilere göre, böyle birinin ünsiyeti, Allah ile deil, haliyle idi.

Çünkü Allah ile ünsiyet bir kez gerçekleince, bütün hallerde kendisiyle

birlikte kalmay sürdürür. Bu nedenle sûfler öyle demitir: ‘Yalnzken

Allah ile ünsiyet edip toplulukta onu yitiren Allah ile deil; yalnzlk ile

ünsiyet etmiti.’

Bilmelisin ki muhakkiklere göre Allah ile ünsiyet olamaz. Ünsiyet,

‘Allah’ ismiyle deil, belli ve özel bir ilahi isimle olabilir. Ayn ey, Al-

lah’tan kullarna dönük olarak gerçekleen bütün iler için geçerlidir.

Bunlarm da ‘Allah’ isminin hükmünden kaynaklanmas mümkün deil-

dir. Çünkü ‘Allah’ ismi, bütün ilahi isimlerin hakikatlerini kendinde

toplayan isimdir. Alemde belirli bir ahs adma bir durum ancak belli

bir isimden meydana gelebilir. Bütün âlemde, baka bir ifadeyle Al-
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lah’n dndaki her eyde kendisini ihata edecek bir ey, ancak belli bir

ilahi isimden ortaya çkabilir, yoksa ‘Allah’ isminden ortaya çkmaz.

Çünkü ‘Allah’ isminin özelliklerinden birisi âlemin zuhur etmesi ve

Hakkn bu zuhuru sevmesi iken ayn zamanda bu ismin hükümlerinden

birisi âlemlerden müstaniliktir. Âlemden müstani olan, âlem nede-

niyle sevinmez. Allah ise, kulunun tövbesi nedeniyle sevinir. Öyleyse

‘Allah’ isminin mertebesini bilirsin, fakat içerdii kartlk nedeniyle

âlemde hükmünün ortaya çkmas beklenemez. Bu, büyük, önemli ve

deerli bir meseledir, ilahiyat bahsinde anlalmas çetin bir konudur.

Çünkü bir ey özü gerei bir durumu gerektirirse, o eyden müstani

kalmas mümkün deil iken ayn zamanda ona muhtaç olmas mümkün

dcüdir. Hâlbuki Allah’n âlemlerden müstanilii sabittir. Allah’ ‘de-

laletten müstani’ sayarsak, âdeta öyle demi olur: ‘Ben âlemi bana de-

lil olsun diye yaratmadm veya varlma alamet olsun diye izhar etme-

dim. Âlemi, isimlerimin hakikatlerinin hükmü ortaya çksm diye izhar

ettim. Benim kendimden bakalarnda bulunan bir alametim yoktur.
A

Tecelli ettiimde, tecellinin kendisiyle bilinirim. Alem -bana deil-

isimlerimin hakikatlerine delildir. Bana alamet olmas ise, sadece onun

dayana olmamla snrldr, o kadar!’

O halde bütün âlem, Allah ile ünsiyet eder. Fakat bir ksm, ünsiyet

etrii kimsenin Allah olduunu farknda deildir. Çünkü herkes bir ün-

siyet içindedir. Bu ünsiyet, ya süreklilik veya yeni bir durum nedeniyle

bir eye intikal yoluyla olabilir. Allah’tan bakasnn varlklarda bir

hükmü yoktur. Öyleyse herkesin ünsiyeti, -kendisi bilmese bile- Allah

iledir. Ünsiyetin olduu gözüken kimse ise Hakkn tecellilerinden bir

surettir sadece! Fakat bu suret, bazen bilinir bazen inkâr edilir. Bilin-

mediinde kul, (baka bir kulun) kendisiyle ünsiyet ettii suretin ay-

nndan kaçar ve korkar. O ise, suretler deitii için, farknda deildir.

Öyleyse Allah ile ünsiyetten kimse yoksun olmad gibi kaçan herkes

Allah’tan kaçmtr.

Ünsiyet, genilik ve rahatlk, kaçmak ise daralma demektir (kabz).

Allah’ bilenlerin ünsiyeti, Allah ile deil, kendileriyle ünsiyettir. Kuku-

suz onlar, Allah’tan ancak üzerinde bulunduklar durumun suretini

görmülerdir. Onlarn nezdinde ünsiyet ancak gördükleri eyle gerçek-

leebilir. Arif olmayanlar ise, ünsiyetin bakasyla yapldn görürler.

Böylelikle, kendileriyle ba baa kaldklarnda, vahet ve kaçma hali



364 Fütûhât- Mekkiyye 9

kendilerine ular. Ayn ey vahet halinde geçerlidir. Onlar, ancak ken-

dilerinden kaçarlar. Çünkü Hak, onlarn aynalardr. Onlar ise, kendile-

rini, hatta Hakta kendilerini hangi halde görüyorlarsa öyledirler. Böyle-

likle ünsiyet veya kaçma eklinde bir hüküm onlarda meydana gelir.

Ünsiyet, karlkl iliki içinde olan eyler arasnda gerçekleebilir.

Bu balamda (Allah ile kul arasnda) karlkl ilikiyi kabul eden kimse,

Allah ile ünsiyet edilebileceini söyler. Karlkl ilikinin ortadan kalk-

tn ileri sürenler ise, Allah ile ünsiyetin veya O’ndan kaçmann ola-

mayacan ilen sürer. Herkes kendi zevkine göre hareket eder. Çünkü

onlarda hüküm sahibi olan, zevktir. Bizim gibilerden makam ve halleri

bilenler ise, ayrt eder ve her ahsn nereden konutuunu ve kendisini

kimin konuturduunu bilir. Bilir ki, söz konusu kii kendi mertebe-

sinde hakldr, yanlmamtr. Hatta, âlemde kaytsz anlamda bir hata

yoktur. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

IKI YUZ KIRK BRNC BOLUM
Celal

Celal iki zdda verilen bir nitelik!

Kahr nitelikleriyle, müahede ederim O’nu

Yükseklik O’nun, dengi bir yükseklik yok

Tenezzül de O’nun, yaratklar inkâr eder O’nu

Ben ise bütün söylediklerimi kabul ederim

Kastn bütün söylediklerimdir

Bilmelisin ki, celal, kalplere heybet ve tazim duygusu veren ilahi bir

niteliktir. El Çelil ismi onunla zuhur eder. Bu ismin hükmü, en garip

hükümlerdendir. Çünkü ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’6 '9 ve ‘izzet sahibi

Rabbin onlarn nitelemelerinden münezzehtir
’620 ayetlerinin hükmü O’na

ait iken Hz. Peygamberin diliyle söyledii ‘Hastalandm, beni ziyaret
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etmedin, acktm, beni doyurmadn, susadm, beni içirmedin
7

hadisinin

hükmü dc ona aittir. Burada Allah, kendisini bir nitelik sahibinin -

kullara muhtaçlk- yerine indirmitir. Ayn ey ‘Beni kulumun kalbi s-
drd’ hadisinde geçerlidir. Allah’n kulunun tövbesiyle sevinmesi, ta-

knl olmayan gence armas, namaz klmak üzere mescide gelenden

dolay memnun olmas gibi nitelikler de ayn kapsama girer. Bütün

bunlar tenzih ve tebih niteliklerdir ve bunlarn kayna celalin hükmü

ve el-Celil ismidir. Bu nedenle celalin iki zdda delil olduunu söyledik.

Söz gelii cûn, beyaza ve siyaha verilebilen bir niteliktir. Ayn ekilde

‘kr
7 hayzl ve temize verilebilen bir isimdir. ‘Allah’ hakkyla takdir ede-

mediler
5621

celal mertebesinden nazil old. Her kim Hakk nitelerse,

kendisini nitelemitir. Her kim O’nu bilirse, ancak kendisini bilmitir.

Çünkü Rabbu’l-izzeti herhangi bir nitelik nitelemeyecei gibi bir özel-

lik snrlamaz veya özel bir isim hakikatine delalet etmez. Hüküm zik-

rettiimiz ekilde olmasayd, O, Rabbu’l-izzet olamazd, Çünkü Aziz,

kendisine yaklaiamayan demektir. Bir nitelik veya özellik veya marifet

veya bilgi gibi, bir yönden kendisine ulalabilen kimse, kendisine yak-

lalamayan kimse deildir. Bu nedenle Allah ‘zzet sahibi Rabbir onlarn

nitelemelerinden münezzehtir
’6” ayetini genellemitir.

Celal mertebesinin yüze (zât) ait yakc tecellileri vardr. Bu neden-

le Allah hiçbir zaman celalinde tecelli etmez. Fakat kullarna cemalinin

celalinde tecelli eder. Öyleyse tecelli bununla gerçekleir ve kullan da

kendisini müahede ederler. Alemdeki hiçbir ey, ilahi kahrdan ortaya

çkmamtr.

Kukusuz Çelil, bilinmeyendir

O’dur, her halde nitelenen

Gözüken ve kendini izhar edendir O

Yaratklarnda; bilinmeyendir O

Celal ile sadece Allah’ bilenler ilgili olduu gibi onun etkisi de sa-

dece onlardadr. Sevenlerin ona yollar dümez. Bu durum, celal, izzet

ve yükseklik anlamnda alndnda boyledir. zzet ve yüksekliin zdd
olan bir anlamda alnrsa, arifler kendisiyle ilgili olduu gibi sevenler de

kendisine balanabilir. Celalin mertebesi, Amâ’dan ‘

Yeryüzünde de ilah-
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tr
*623 ayetine kadar uzar.

‘
Her nerede iseniz sizinle beraberdir’62* ayetinde

belirtilen ise, özel anlamda bizde etkin olan, bizi koruyan ve bizi göze-

ten isimlerdir. nsan ve cinlerin dndaki âlemle ilgili isimler ise, bu-

lunduumuz her yerde bizimle olan isimler deil, baka isimlerdir.

erhu Esmaillahi’l-Hûsna isimli eserimizde el-Celil isminin anlamn iki

yorumla da açklamtk. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

5625

K YÜZ KIRKKNC BÖLÜM
Cemal

Güzeldir (cemil), açk olan sevmez ve görmez

Bilmedikleri yönden derin akllar görür O'nu

Gözler O’ndan görür bir tek

Emir sahibi akllarn O’ndan tenzih ettiini

4

Perdelidir ' dersen, yalanc olmazsn

‘Görülüyor’ dersen, benim bildiim de budur

O’ndan baka sevilen yok!

Selma, Leyla, Zeynep: hep perde

Onlar üzerine çekilmi örtüler sadece

Nesir karsnda âklarn iiri zikretti onlar

Leyla’nn Mecnun’u veya öncekiler gibi

Bir ile Hind gibi, darald gönlüm onlarn yâdndan

Bilmelisin ki, cemal (güzellik), sayesinde Hakkn el-Cemil (Güzel)

diye isimlendirildii ve peygamberinin diliyle kendisini ‘bütün eyada

güzel olan sever’ diye niteledii özelliktir. Güzel olmayan bir ey yok-

tur. Çünkü Allah âlemi kendi suretine göre yaratt. Allah ise güzeldir.

Öyleyse bütün âlem, güzeldir. Allah ise güzeli sever. Güzellii seven, el-
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Cemil’i de sever. Seven ise, bir nimet ulatrmak veya bilgisizce yapt
bir i nedeniyle kendisini tedip etmek amacnn dnda sevgilisine azap

etmez. Bu durum, bir babann sevdii evladm tedip etmesine benzer.

Onu sevmesine ramen, kendisini döver, içinden sevgi eksik olmasa da,

çocuundan meydana gelen davranlar nedeniyle onu cezalandrabilir.

Öyleyse her nerede bulunursak bulunalm hepimiz, Allah’n izniyle, ra-

hat ve nimete varacaz. Çünkü ilahi lütuf (latiflik, incelik), ihsana

mazhar olann farknda olmad yönden rahatl içerir. Alemdeki gü-

zellik O’na ait olduu gibi ayn zamanda umut, genilik, lütuf, rahmet,

sevgi, yumuaklk, cömertlik, ihsan ve onun içerdii intikam da O’na

aittir. Evet! Tedip de O’na aittir. Çünkü O, en güzel doktordur. te bu

onun kalplerdeki eseridir. Suretlerdeki etkisi ise, ak, sevgi, coku ve öz-

leme yol açan eylerdir. Güzellik, müahede esnasnda fena (kendinden

geçme) meydana getirir. Bu mertebeden Hakkn ondaki tecellisinin su-

reti, onu müahede edene geçer ve söz konusu kii onunla ‘boyanr.’ Bu

durum günenn mekânlara girmesine benzer. Mekânlara girenk
da, dairesel olmasa veya bir felekte bulunmasa bile, ‘güne’ diye isim-

lendirdin Sonra insan Hakkn kendisinde zuhur etii o suretten kökü-

ne döndüünde bütün mülküne yaylan bir feyiz bulur. Böylelikle mül-

kü, daha önce sahip olmad bir güzellik suretiyle boyanr. Artk insan,

mülkünde iken de kendisini görürken Rabbinden gördüü suretten

yoksun kalmaz. Bu, Allah’ bilenler için dünya ve ahirette kesilmeyen,

Allah' ârifler gibi bilmeyen sradan insanlar için ise bilhassa cennetteki

sürekli tecellidir. Cennette celal tecellisinin kesinlikle bir hükmü yoktur.

Onun mahalli, dünya, berzah ve kyamettir. Bedbahtlk kalkp rahmet

baskn gelene kadar cehennemde kaldklar sürece, bedbahtlar hakknda

ate ve bedbahtlk bu tecelliyle devam eder. Bu esnada ise celal tecellisi-

nin herhangi bir eyde hükmü kalmaz. Sadece azamet, heybet, korku,

huu yönüyle meleklerle bir ilgisi kalr. En iyisini Allah bilir!
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K YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kemal

Eksikle tandn kemal, kemal deil

Kemal eksiklikle nitelenendir

Bilgi görür, göz inkâr eder onu

Çünkü o yokluktur, eksiklik ise bilinir

Olmasayd, ne cevher ne nitelik olurdu

Ne varlk ne hüküm ne de fiil olurdu

Bak Tüsteri onu kabul etmekte

Hilafsz dorudur
,
dedii

Burada Sehl’i ‘u eyin (rabliin) bir srr vardr, ortaya çksayd,

batl olurdu’ ifadesi kast edilir. Ayn ekilde Tüsteri, ara kabul etmeyen

kemalin sadece âlemlerden müstanilisi yönünden Allah’a ait olabilece-

ini de belirtmitir.

Artabilen kemal,
‘Örenmek için sizi deneyeceiz ayetinde belirti-

lir, Nitekim peygamberine de ‘De ki, Rabbirn! Bilgimi artr
5627

diye emret-

ti. Kemal, Rahman’m suretine vakf olmas ve onu içermesidir. Bu ise,

harf.be harf, (insann) suretinin (Rahman’m) suretine karlk gelmesiy-

le gerçekleir. Böylece etki eder, etkilenmez, bir yöne meyletmez. Ada-

lette fazileti veya fazilette adaleti tercih etmez. Fazilet ve itidal, onun

adna ortadan kalkar, varlk ve müahede kalr. Kabiliyetler ise, ruh ve

beden, istidatlarna göre kabul eder. Öyleyse kendisi bakmndan hiç bir

hüküm kendisine nispet edilmez. Bütün nispetlerle kabiliyetler nitele-

nir. O, kendisine layk tek bir tarzdadr. Bakalamay veya etkilenmeyi

kabul etmez. Ayn ekildek da, zât ve hakikati yönünden camdaki

renkleri kabul etmez. Hâlbuki krmz, sar, yeil gibi camn rengi-

nin deimesiyle deien türlü renklerde görürsün. Öyleyse k, renk-

lerle renklenmemitir. Fakat göz kendisini böyle görür. Bilgi ise, bu-

lunduu surette kaldna hükmeder. Ik kendiliinde bütün bunlardan

herhangi bir ekilde etkilenmemitir. Camn konulduu yer ile kendisi-
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ne yansyan ve renklenenk arasndaki hava boluundaykena ba-

knz! Acaba kta bu alandayken bu renklerden herhangi birisini göre-

bilir misin? Hâlbuki k, bu esnada camm üstüne yaylmtr ve gözü-

ken renkler ile cam arasndaki hava boluunu doldurur. Baka bir ör-

nek gök kuadr. O halde kamil, ilaveyi kabul etmeyen kimsedir. Biz

ise dünya ve ahirette sürekli bilgi art içindeyiz. Öyleyse eksiklik bizim

nitcliimizdir ve eksiklik varln bizde bulur. Bize ait bir kemal var

iken Hakka ait iki kemal vardr. Birincisi mutlak kemal, dieri ise ken-

disini örenelim diye söyledii kemaldir. Bizim suretimiz, mutlak ke-

malden deil, ‘ta ki bilelim
5628

kemalinden meydana gelmitir. Bunu anla!

Çünkü bu, Allah hakkmdaki bilgiyle ilgili garip bir srdr. Böylelikle zât

olmas yönünden deil ilah olmas yönünden Allah’ müahede ederiz.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulanrr.’

K YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gaybet

O’nu gören bir gözüm varken, O’ndan gaibim!

Gayb mertebesinde, gaipler hazr deildir

Gaybte ve ehadetteyok bir bakas O’ndan

Gaybe baknz ve düünün

te gaybet, u da onun hali

Kalbin gaybeti, geçersiz bir hal

Kimden gaybet ki? Alemde bir'den bakas m var

Tek Varlk! Ne cevher ne de eser var

Bilmelisin ki, sûflere göre gaybet, kalbin yaratklarn ilerinden

habersiz kalmasdr. Bunun nedeni, kalbin kendisine gelen eylerle

meguliyetidir. Öyleyse gaybet ancak ilahi bir tecelliden kaynaklanabilir
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ve sûfüerin tanmlamalarna göre gaybet, bir yaratlmn geliinden

kaynaklanmaz. Çünkü o, meguldür ve yaratklarn hallerinden haber-

sizdir. Bu nedenle sûfiler bakalarndan ayrmlardr. Çünkü gaybetin

hükmü, bütün gruplarda bulunur. Bu grupta gaybet ise, Hak nedeniyle

yaratlmlardan gerçekleir. Bu nedenle de, kendilerini ereflendirmek

ve meth etmek üzere Hakka nispet edilirler.

Allah ehli, hepsinin gaybeti Hak nedeniyle gerçeklese bile,

gaybette derece derecedir: Buna göre ariflerin gaybeti, Hak ile Haktan-

dr. Onlarn dndaki Allah ehlinin gaybeti ise Hale nedeniyle yaratl-

mlardan gaybettir. Allah’ bilenlerin büyüklerinin gaybeti, yaratklar

nedeniyle haktan gaybettir. Çünkü onlar, mümkünlere ait ayan-

sâbite’nin hükümlerinin suretleriyle birlikte, varln Allah olduunu

örenmilerdir. Öyleyse Hakk ancak herhangi bir (sabit) aynn sureti-

nin hükmü Hakkn varlnda gaib hale getirir. Böylelikle söz konusu

kimse, baka bir ayn’m suretinin hükmünden habersiz ve ‘gaib’ olur.

Söz konusu ayn- sabite, Hakkn varlnda dierinin verdiinden baka

bir hüküm verir. Ayan (dtaki varlklar) ve onlarn hükümleri, yaratl-

mtr. Öyleyse Allah’ bilenlerin büyükleri. Hakkn varlnda bir yara-

tlm nedeniyle baka bir yaratlmtan gaib ve habersiz kalmtr. Sra-

dan insanlar da bu hususta bir ölçüde doruyu bulurlar. (Bir ölçüde

dedik), çünkü onlar, bunu Haklan varlndan eksiltirler. Onlarn

gaybeti ise, tpk Allah adamlarndan kamiller gibi, yaratlmlar nede-

niyle yaratlmlardan uzaklktr. Varlklar içerisinde her eyi müahede

edebilecek bir varlk yoktur ki, gaybet özelliiyle nitelenmesin. Her eye

kar huzur halinde olabilecek ekilde hepsini ihata eden bir varlk ol-

maynca -ki bu ancak lah Teala’nn bir niteliidir-, âlemde huzur ve

gaybet kaçnlmazdr. Bu bölümde bu hususa yeterli ölçüde deinmi
olduk. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZ KIRK BENC BÖLÜM
Huzur

‘Huzur* derken, isimleri münezzeh ve an yüce Allah karsnda bi-

linçli olmay kast etmekteyiz ki sûfiler de onu böyle tanmlar.

Hak karsnda huzurum gaybetimdedir

Onunla huzurdur, öyleyse huzur sahibi O’dur

O benim gaybetimde bâtn olan Haktr

Huzurum esnasnda ise Zâhir'dir

Ben O’nu yitirirsem, ilk benim!

O beni yitirirse, ben sonum

Bilmelisin ki, gaybet bir huzurdan (sonra) olabilir. Karsnda hu-

zur sahibi olduun birinden gaip olman, müahedenin otoritesinden

kaynaklanr. Nitekim bekann otoritesi de seni fani klar (fena-beka ili-

kisi). Çünkü vaktin sahibi odur. Ehli için huzurun durumu ve ayrntla-

r, daha önce gaybette zikrettiimiz ekildedir. Öyleyse gaip olan herkes

huzur sahibiyken her huzur saiibi de gaiptir. Çünkü her ey karsnda

huzur tasavvur edilemez. Ancak bireyler karsnda huzur ve bilinç ola-

bilir. Çünkü isimlerin ve varlklarn hükümleri birbirinden farkldr.

Hüküm ise hazr olana aittir. Bütün isimler karsnda huzur sahibi

olunsayd, (isimler) birbirinin kart olur ve bu durum ise birbirini it-

meye ve iin bozulmasna yol açard. Öyleyse bütün karsnda huzur

sahibi olunamaz. Kii ister Hak ile huzur sahibi olduunu söylesin, is-

ter yaratlmlar karsnda huzur sahibi olduunu söylesin, durum bir-

dir. Çünkü var olanlar da, kartlkta, farkllkta ve otoritenin ortaya ç-

knda, ilahi isimlerle ayn hükme sahiptir. Sana söylediimizi bayla

sonuyla düün ki, Allah'n izniyle bilgiye ulaasn! ‘Allah doruyu söy-

ler ve doru yola ulatrr. 5
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K YÜZ KIRK ALTINCI BÖLÜM
Sekr (Sarholuk)

Sekr (sarholuk) Ar üstüne oturtmutu beni

Daire ve kuatc Ar üstüne

Ben düük bir yerdeyim

Zengin eden her eyden yoksul

Sekr vardr, heva arabndan

Sekr vardr, idare edenin bakndan

Benden önce bir air de demiti

Sekrin uzman ve bilginidir o

Sekr halinde iken hiç kukusuz

Yataklk ve döeklik olurum

Ayldmda ise o zaman ben

Devemin ve bineimin sahibiyim

Allah Teala öyle buyurur:
‘araptan nehirler, içenler için.’*

29 Bu,

haller ilmidir. Bu nedenle söz konusu bilginin sahibinde haz ve nee

vardr. Sûfler sekr’i ‘güçlü bir varid (gelen) nedeniyle kendinden geç-

mek’ eklinde tanmlamlard. Sekr, nee, sevinç, heyecan, cokuyla çe-

lien her eyden uzaklamak ve habersiz kalmaktr. Kuruntular bu hal

sahibinde sureder olarak gözükür.

Allah ehli, sekr halinde mertebe mertebedir ki, bunlar -Allah’n iz-

niyle- zikredeceiz. Sekrin bir türü, doal sarholuktur (sekr-i tabii).

Bu, kuruntular getiren halin geliiyle nefislerin bulduu heyecan, haz,

coku, nee ve sevinçtir. Kuruntular kiinin hayalinde bir takm ‘suret-

ler’ olarak ekillendiinde, (bu sarholuk), kiiye hakim olur ve onu

yönlendirir. .airleri öyle der:

Sarho olduumda, hiç kukusuz ben

Yataklk ve döeklik olurum



On Sekizinci Sifir J73

Çünkü sarho o iki eye sahip olmay, hedefi görmektedir. Bunla-

rn sureti hayalinde canlandnda, hayalinde ve tahayyül gücünde etkin

olur. Bu hali ona sarholuk vermektedir. Çünkü sarholuun tahayyül

gücünde güçlü bir etkisi vardr. Allah ehlinden hayal karsnda duran-

lar, bu doal sarholuk sahibidir. Çünkü onlar, sürekli olarak, Allah’tan

kendi adlarna gerçeklemesini istedikleri eyleri tahayyül ederler. En

sonunda bu dunm kendilerinde güçlenir ve üzerlerinde hüküm sahibi

olur. Bu duruma örnek olarak ‘Sanki görür gibi Allah’a ibadet’ hadisini

verebiliriz. Baka bir hadisre ise Peygamber ‘Allah namaz klann kble-

sindedir’ buyurur. Bir sahabe ‘Ben hakiki bir müminim’ dediinde,

kendisine imann hakikatinden soru soran Hz. Peygamber’e öyle de-

mitir: ‘Sanki Rabbimin Ar’ zuhur etmi de ona bakyorum.’ Burada

kyamet gününü kast etmektedir. Böylelikle bütün bu ifadelerde, hayal

mertebesinin gerei zikredilmitir. Böyle bir tahayyül güçlendiinde

ise, nefsi sarho eder ve tahayyül ettii eyin sureti kendinde varlk ka-

zanr. Gözüyle ona bakar, ondan haber verir. Böyle biri rüya görenle

birdir. Hayali bir sureti gördüünü ve ona baktn fark etmeden, ha-

yali surete yönelir, ona kulak verir. Onun duyusal bir suret olduundan

emindir. Sarholuktan aylnca, sureti yönünden bu durum kendisinden

kalkarken zihninde onu hatrlayan baz insanlarda tahayyülü kalr. Nite-

kim uyanan insandan da gördüü rüyanm suretinden uzaklar.

Bu makam ehlinin bir ksm adana Allah, aykken söz konusu hayali

sureti korur. Böylelikle söz konusu sureti, daha önce hayalde iken (du-

yuda) ispat eder. Buna örnek olarak, blis’in kendisini kandrmak üzere

Hz. Süleyman için ayrk hayal mertebesinde gösterdii cenneti verebili-

riz. Süleyman ise bunu bilmiyordu. Hz. Süleyman, böyle bir hediye

bahettii için Allah’a ükür secdesi yapm, bunun üzerine Allah da o

cenneti Süleyman adna kendisinden nimetlendii duyulur bir cennet

olarak baki klm, bu davranyla Süleyman’ kandrmay hedefleyen

blis ise, üzgün bir halde gerisin geri dönmütü. Hâlbuki blis unu bi-

lememitir: Allah ehli için böyle bir ey gerçekletiinde, bu durum,

onlarda Allah’a ibadet meydana getirir. Burada hayalin kayna düman
iken, böyle bir sonuç meydana gelmiti. Peki hayalleri kendi dümanla-

rndan -ki nefislerini kurtarmaya ve korumaya çalrlar- deil de, kendi-

lerinden kaynaklanm ise, durum nasl olabilir? Doal sarholuk böyle
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bir sonuç douruyorsa, sarholuun daha üst dereceleri hakknda ne

zannedersin?

Aklî sarholuk ise, ileri hakikatinin gerektirdii duruma -yoksa iin

kendiliinde gerektirdii duruma deil- hakikati ircada doal sarholu-

a benzer. Bu makam sahibi için ilahi haber, yaratlmlarn nitelikleri-

nin Allah’a ait nitelikler olduunu bildirir. O ise bunlar bu tarz üzere

kabul etmemek için direnir, çünkü o, delil ve kantnn sarholuu için-

dedir. Bu nedenle de gelen haberi, ‘Hakkn zât söz konusu nitelikleri

kabul eder mi etmez mi’ diye bilmeden, teorik düüncesinin gereiyle

tevil eder. Aksine Hakkn zâtnn bu nitelikleri kabul etmeyeceini zan-

neder. Bu nedenle bu akl, sarholuu nedeniyle ayan kendi döein-

den bakasmn döeine uzatr. Sarholuk nedeniyle Hakka itiraz eder,

Hak ise bu konuda kendisini mazur görür, çünkü sarho, konutuu

ey nedeniyle cezalandrlmaz. Böylelikle de Hakkn kendisine nispet et-

tii nitelikleri, kendisinden uzaklaurr. Bu akl sahibi iman nedeniyle

sarholuundan aylnca, doru haberi ve gerçek sözü reddetmez ve

öyle der: ‘Hak kendisini ve kendisine neyin nispet edileceini akldan

daha iyi bilir. Çünkü akl yaratlmtr ve yaratlm olan Yaratan üze-

rinde hüküm sahibi deildir. Çünkü yaratlm olan her hangi bir ey,

Yaratcsn bilemez. Yontulan bir ey, yapcsn bilemez. Ayn ey fe-

lekler karsnda rükünler veya (tümel) efs karsnda felekler, (ilk) akl

karsnda nefs, Allah karsnda akl için söylenebilir. Söz konusu eyle-

rin kendi üstü hakknda bilebilecei yegane ey, varlnda ona muhtaç

olduunu ve ona dayandn bilmekten ibarettir. Yoksa onun hakknda

herhangi bir ekilde hüküm veremez. Bilhassa Yaratan kendinden bir

takm durumlar bildirmise, yaratlm olann bunlar kabul etmekten

baka bir imkân yoktur. Onlar reddederse, sarholuundan dolay

reddeder. Öyleyse onun içtii ‘arap’, kendi delili ve kantndan ibaret-

tir. Allah’n nitelikleri hakknda akln delil ve kantlaryla örtüen baz

ilahi haberlerin verileri de kendisini pekitirir. te ‘aklî sarholuk’ bu-

dur. Doal sarholuk, müminlerin, akli sarholuk ise ariflerindir. Geride

adamlardan kamillerin sarholuu kalmtr. Bu ise ‘ilahi sarholuktur.’

Hz. Peygamber onun hakknda ‘Allah’m! Benim endeki hayretimi ar-

tr’ demitir. Sarho, hayran demektir. Öyleyse ilahi sarholuk, kemal

nedeniyle sevinmek ve mutlu olmaktr. Bazen suretlerdeki tecellide Hak

nedeniyle sarholuk hali gerçekleebilir. air öyle der:
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Topluluu elden ele dolaan kadeh sarho etti

Benim sarholuum onu dolatrandandr

Kimi müahede sarho ederse, o hiçbir zaman ayk olamaz. Nee,

sevinç, rahadama ve ilahi srlar ifaya yol açmayan hiçbir hal, sarholuk

deildir. Böyle olmayan bir hal ya gaybet veya fena veya mahk olabilir.

Allah yolunda sûflerin sarholuu, arap içenin sarholuuyla kyasla-

namaz. Çünkü içenin mizacnn durumuna göre baz insanlarda arap

tasa, alama ve düünme meydana getirir ve onu içen sarho diye isim-

lendirilir. Böyle biri, bu yoldaki sarholukla sarho deildir. nsanlarn

pek az hayvan ile sarhou ayrt eder. Bize göre ise, doa biliminde, du-

rum öyledir:

arap içmek -doasnn gereiyle- tasaya, alamaya, hüzne, dü-

ünmeye yol açyorsa, böyle biri sarho olmad gibi ‘sarholuk sahibi’

de deildir. Çünkü mizaçlarn bir ksm sarholuu ve onlarm kendisin-

deki etkisini kabul etmez. Öyleyse sarhoun kendinden geçmesi, duyu-

larndan geçmek deildir. O, sadece neeyle çelien eylerden uzakla-

mtr. Neelenmeyen bu insanlarn durumu, düünme, gaybet ve fena

sahipleridir. Sarholuk, dier gaybet (kendinden geçme) hallerinden ay-

rlr. Çünkü ayklk ancak bir sarholuktan olabilir ve sarholuk aykl
önceler. Huzur karsnda gaybet veya beka karsnda fena ise böyle

deildir. Fakat sarholuk ayklk ilikisi, aylma karsnda baylma veya

uyanma karsnda uyumak gibidir. Çünkü uyuma uyanmay önceledii

gibi baymla da aylmay önceler. Bu ayrntlar zikretmemizin nedeni,

onlarn sekri (sarholuk) ‘güçlü bir varid nedeniyle kendinden geçme

(gaybet)’ diye tanmlam ve kendisine ‘gaybet’ adm vermi olmalar-

dr. Bu konuda tecrübesi olmayan kimse de sarholuun hükmünün

gaybetin hükmüyle bir olduunu zannedip kyas yapar ve eyhlik ya-

panlardan ise müridi terbiye ederken yanlabilir ve iin dorusunu ka-

rtrabilir. Bu durumda müridin halinde sekr ile gaybeti veya fenay

ayrt edemez. Bu yolda sarho, duyularndan habersiz kalmaz. arap

içen hakknda Haneflerin söyledii gibi, duyudan ve hissetmekten ha-

bersiz kalrsa, artk bize göre o, sarholuk halinden fena veya gaybet ve-

ya mahk haline intikal etmi demektir. Artk onun sarholuundan son-

ra ayklk gelmez (sekr-sahv). Aksine o, sarholuk halinden fena haline

ya da bir ksmn veya bütününü kendinden uzaklatran hallere intikal
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etmi demektir. Sarholuk halinin (sekr) birbirinden farkl böyle merte-

belere sahip olmas nedeniyle, bu hal sahibinin bir sarholuu olduunu

veya sahip olduu hakikatler nedeniyle onlarn hepsini kendinde topla-d zannedi[memelidir. (Sahip olduu hakikader derken), daha önce

baz hususlarda nsann -kendisinden talep ettikleri hakikader nedeniyle-

pek çok eyi kendinde topladyla konuyu açklamtk. arabn ve ar-

zunun sarho ettii birisi öyle demitir:

Arzunun sarho ettii ile arabn sarho ettii ayr:

Bin aylr, dieri sarho kalr

Burada air kendisinde bir sarholuk bulunduunu söylemektedir.

Allah ehli ise böyle deildir. Çünkü marifet bunu reddeder. lahi sar-

holukla sarho olann akli sarholukla sarho olmas mümkün deildir,

bunu müahede imkânszlatrr. Öte yandan akli sarholukla sarho

olann da doal sarholukla sarho olmas mümkün deildir, (onu sar-

ho eden) delili buna izin vermez. Akl sarholuu ilahi sarholuun

hükmünü reddediyor iken, nasl oluyor da doal sarholuun hükmünü

kabul etsin? Allah ehlinden sarho olanlar, sarholuunda bir sarholuk-

tan -airin söyledii gibi- bir araya getirilemeyecek baka bir sarholua

yükselir. Bu yolda (sarholuu anlatmak üzere) kant getiren kimse,

zevk deil, kyas sahibidir. Doal sarholukla sarho olan birisine daha

sonra akl sarholuu gelirse, zorunlu olarak doal sarholuk bulundu-

u yerden ayrlr ve sahibindeki hükmü ortadan kalkar. Bu sarholuk-

larda durum, tedrici deildir. Bazen insana sarholuk -ki ilahi sarholu-

u kast ediyorum- iin banda verilebilir. Bu durumda onun hiçbir

zaman akli sarholuk hakknda bir tecrübesi olmaz. Fakat bu zevkin

kendisinde herhangi bir etkisi olmakszn, onu ve mertebesini bilebilir.

Bazen insana iin banda akli sarholuk ‘zevk’ yoluyla verilebilir. Bu

durumda onun doal sarholuk hakknda bir tecrübesi olamaz. Fakat

zevk yoluyla ilahi sarholua geçmesi mümkündür. Bu durumda aklî

sarholuun hükmü c
zevk’ ve hal olarak kendinden düerken ona dair

‘zevk’ yoluyla bir bilgisi geride kalr. Çünkü kendisinden (ilahi sarho -

lua) geçmezden önce daha önce onu tatmt. Ayn durum, ilahi konu-

larda (isim ve nitelikler) bu yol ehlinin sarholuu için geçerlidir. lahi

hususlarn dndaki konularda, ekilde iki sarholuun ortakl müm-
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kündür. Bu konuda ii iyice incelersen, durumun farkl olduunu gö-

rürsün. Çünkü zannedilir ki, insan bir eyi bildiinde, o eye dair bir

zevk salibidir. Hâlbuki gerçek böyle deildir, çünkü zevk, ancak ilahi

tecelliden meydana gelebilirken bilgi bazen sahih haberin aktarlmasyla

gerçekleebilir. te Allah yolunu da böyle bilmelisin!

Dostum! Bu makamlardaki ilerin terazisini eline verdim ve daya-

naklarn gösterdim. Bu açklamay bu kitabn dnda sûflerin sözle-

rinde bulamazsn. Fakat -kendilerinden aktarld kadaryla- onlarn bu

konuya dair baz iaretleri vardr. Çünkü onlar, zevk sahibi olduklarnda

hiç kukusuz bunu biliyorlard. Onlar zevk sahibiydi, zira zevk sahibi

olmayan onlardan olamaz. Öyleyse doa O’nu görür (doal sarholuk)

ve sarho olur, akl O’nu görür ve sarho olur (aklî sarholuk), sr O’nu

görür ve sarho olur (ilahi sarholuk). Bütün bu sarholuklar tek bir

vakitte bir kii adna bir araya gelmez. Bununla birlikte hepsi, Allah eh-

lidir. Nitekim ‘kendisine hakszlk yapan, hakszlk yapt yönde ölçülü

giden’ ölçülü giden de bu yönden ‘önde giden deildir.’ Bununla birlik-

te hepsi, ilahi kitabn varislerinden seçilmi kimselerdir. Hatta doru

keif, orta yolu tutanlarn kendisine kar zalim olamayacan bildirir.

Ayn ey, herhangi bir snrlama olmakszn, dierleri için geçerlidir.

Çünkü ilerde zevkin hükmü ve zevklerden bilginin meydana gelmesi,

dier (bilgi) yollar gibi deildir. Bunu bilmelisin.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
‘

Dileseydi hepinize hi-

dayet ederdi.™ Hamd âlemlerin rabbi Allah’adr.

K YÜZ KIRKYEDNC BÖLÜM
Sahv (Ayklk)

5ahv (ayklk) bilgiyi ve edebi getirir

Hükmü ve sebebi nedeniyle kurak olmazsa
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Sczhv varidi sûjilere göre daha güçlüdür

Sarholuk varidinden, çünkü neesi yok

Elence nefislere hayat verir

Sahv varidinde ne elence ne oyun var

Bir grup onu güçlü sayarken zayfbulmu bakas

Bence vaktin hükmü ise nispetlerle bilinir

Bilmelisin ki sûflerc güre sahv (ayklk), güçlü bir varid nedeniyle

gaybet haline girdikten sonra tekrar his âlemine dönmektir, Bilmelisin

ki sûfiler sekrin (sarholuk) tanmna ‘güçtü varidi’ dahil etmilerdi.

Ayn ekilde sahv de, güçlü bir varid ile gerçekleir. Fakat daha güçlü

olduunu belirtmemilerdir. öyle ki: Sarholuk ve ayklk ile nitelenen

mahal, bu iki varid eit güce sahip olduklarnda, birbirlerini iterler.

Hatta bu esnada sarholuk varidi daha önceliklidir, çünkü o, mahalde

bulunduu için engelleme hakk ona aittir. Fakat bir varidin bir mahalle

gelmesi, (mahal ile arasndaki) ilikiye ve mahallin istidadna göre ger-

çekleir. Mahal söz konusu nispet veya istidat ile, eit olduklarnda,

kendisine uygun varidi talep eder. Mahalde baka bir varid varken bir

varid geldiinde, nispet ve istidadn kendisini talep ettiim görür. Bu-

nun üzerine yeni varid o mahalle hakim olur ve orada bulunan dier

varidin hükmünü ortadan kaldrr. Fakat bunun nedeni, kendisinin gü-

cü veya dierinin zayfl deil, nispet ve istidadn (kendisini talep et-

mesidir).
'

Bilmelisin ki, bu yolda ayklk, bir sarholuktan sonra olabilir. Sar-

holuktan önce ise ne ayklk ne de ayk vardr. Böyle biri hakknda

‘sarho deildi’ denilebilir ve onun hali hakknda huzur veya beka vb.

bir ey söylenebilir. Sonra bilmelisin ki, her sarhoun ayld, sarholu-

uyla dorudan orantldr. Öyleyse ayklk, sarholuk ortadan kalkt-

nda kendisiyle yararlanlacak doru bilgi getirmelidir. Aykl bilgi

getirmeyen ise, bu yolda sözü edilen anlamyla sarho deildir. Sarho-

luktan aylmada bilgi arttr. te Allah ehlinin yolu böyledir. Çünkü

ilahi cömcrdikte cimrilik bulunmad gibi kudretinde acizlik yoktur.

Kii ayldnda, gizlenmesi gereken eyi gizler, açklanmas gereken

eyleri açklar. Ayldk halinde söyledikleri ise geçerlidir. Çünkü o gü-

venilir bir ahittir. Güvenilir bir ahit olsa bile sarhoun söyledikleri
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ayn söyledikleriyle çeliirse, doru bile olsa, makbul deildir. Çünkü

doru yerli yerinde söylenmezse, makbul deildir. Hatta onun vebali,

doru bile olsa, söyleyenine döner. Çünkü her doru söz Allah nezdin-

de beenilmez. Bu durum, sradan insanlar ve ibli vc Hallaç gibi seç-

kinler hakknda Allah’n eriatnda tespit edilmi bilinen bir olgudur.

ibli öyle demitir: ‘Ben ve Hallaç ayn kaseden içtik, ben ayk kaldm,

o sarho oldu ve taknlk yapt. Sonra hapsedildi vc en sonunda da öl-

dürüldü.’ Hallaç kollar ve ayaklar kesilmi bir halde daraacnn üze-

rindeyken ibli’nin bu sözü kendisine ulatnda öyle demi: ‘ibli öy-

le zannediyor! Benim içtiimi o da içseydi, bana gelen hal ona da gelir

veya benim söylediimi o da söylerdi.’ Biz ibli’nin sözünü kabul ettik

ve onu Haliac’n sözünden üstün tuttuk, çünkü ibli ayk, Hallaç sarho

idi. Öyleyse Allah ile ayklk ve Allah ile sarholukta Allah hakknda bir

bilgi arttr. Bilgi vermeyen ise, bu yoldaki ayklk olmad gibi (bu

yoldaki) sarholuk da deildir. Daha önce sarholuun taksimini yap-

mtk. Ayn taksim aykla da uygulanabilir. Çünkü her sarholuun

iki aykl vardr. Sarholuk halinin sahibi, sarhoken ölmezse onun

aykl berzahta gerçekleir. Bir ksm ise dirilie kadar berzahta sarho-

luu üzere kalr.

Bilmelisin ki, kula önce doal veya akli bir sarholuk gelir de, ar-

dndan ilahi sarholuk onlardan birini veya her ikisini ortadan kaldrr-

sa, bu durumda ilahi sarholuk, geldii yerde bulunan dier sarholuk

karsnda ayklktr (sahv). lahi sarholuun geldii kiiye daha önce

doal veya akli bir sarholuk gelmemi ise, bu durumda ilahi sarholuk

ayklk deil, kendisine gelen bir sarholuktur. Aykln anlam, sarho-

luk halinde elde ettii hususlarda Allah’n hakknn kula açlmas ve gö-

rünmesidir. Bu durumda ayklk halinde, bunlardan genele ve seçkinlere

açlmas gerekenlerle gizlenmesi gerekenlerin neler olduunu örenir.

Sarholuk halinde gizlenmesi gerekenlerden herhangi birisini açm ve

yaym ise, bu durumda ayklk, bundan dolay Allah’tan balama di-

lemesini gerektirir ve onun özrü geçerlidir. (Özrü makbul olmakla bir-

likte) balanma dilemesinin sebebi udur: Sarhota, sayesinde nee-

lenmesini gerektiren bir duyunun ve hissin geride kalmas zorunludur.

Kendisinde böyle bir duyum kalmasayd, tpk, kendisinden kalemin

kalkt (yükümlülüün dütüü) uyuyan gibi olurdu. Baka bir ifadey-

le bu durumda onun balanma dilemesi gerekmezdi. Her ikisi de his-
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serse bile, deli ile sarho arasndaki fark da budur. Çünkü deliden yü-

kümlülük kalkm iken sarhotan kalkmamtr. Kendisinden meydana

gelen fiiller nedeniyle istifar etmesi gereken birisi de, istifar gerekti-

ren bir filin kendisinden meydana geldii kimse gibi deildir. Çünkü

bize göre Allah yolunda istifar, iki makamda gerçekleir: Birinci ma-

kam, zikrettimizdir. Bu istifarn nedeni, (sarhoun) gizlenmesi gere-

ken eyi izhar etmi olmasdr. Bu nedenle de bu davranndan dolay

balanma dilemesi gerekir. Bazen de, istifar gerektiren bir eyin

kendisinden çkmad kimsenin de istifar etmesi gerekebilir. Böyle bir

makamn sahibi de istifar eder (balanma ve günahlarnn örtülmesi-

ni ister). Bu durumda o, gizlenmesi gereken bir eyi sarholuk nedeniy-

le izhar etmesin diye, Allah’n onu ‘inayetinin örtüsü altnda saklamas-

n’ ister. te bu da, istifar edenlere ait ikinci haldir. Böylelikle onlar,

gerçekletiinde Allah’tan balanma dileyecekleri bir halden, Allah’n

kendilerini saknmasn isterler. Bu, Allah adamlarndan korunmu bü-

yüklerin halidir. Vahiy gelinceye kadar peygamberden (vahiy gelebile-

cek bir hususta) bir söz söyledii aktarlmamtr. Ayldnda, gereken

eyi bildirir. Ru nedenle bir peygamberden Allah’n hakknda vahiy in-

dirdii bir konuda piman olduu bir söz söyledii aktarlmamtr.

Vahiy gelmeden kendi düüncesiyle söylediklerinden vazgeçtii ve yap-

tndan pimanlk duyduu olmutur. Böyle bir hadise, Hz. Peygam-

berden Bedir esirleri, Veda haccnda kurbanlar sevk etmesi vb. olaylar

hakknda gerçeklemiti.

Ayklkta mertebelerin durumlar aça çkt için, onu sarholuk-

tan üstün saydk. Yani, mertebeleri bildii için ayn hükmü geçerlidir.

Bununla birlikte sarho hakikat sahibi olabilir (sözü doru olabilir).

Baknz! ‘Gökyüzünde sahv’ hali, bulutlarn ortadan kalkarak açld
anki durumudur. Bu sayede güne, scaklm yeryüzünde yetiecek

bitkilere ulatrr ve dünya snr. Çünkü günein bu konuya etkisi var-

dr. Nitekim bulut da, bitkilerin kendisinde yetimesi için, içerdii ya-

lk ve rutubeti yeryüzüne verir. Doadaki bu örnek, sarho ile aym
durumunu anlatr. Bu yolda sarholuktan sahibi için bir yarar veya ayk-

lktan bir yarar gerçeklemese, böyle biri yol ehli deildir. Böyle birinin

aykl, ‘ayiam (ktlk, kuraklk)’ diye isimlendirilen ayklk gibidir

(bilgi getirmeyen ayldk). Bu, bölümün bandaki iirlerle iaret etti-

imiz husustur. Öyleyse sarholuktan sonra gerçekleen ayklk, bürü-
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nüyle edep ve bilgidir. nsanlar bu halde sarholuk halindeki derecele-

nilen gibi derecelenirler.

Her sarholukta bir ihtikam var

Her ayklkta da sebat var

Bilmelisin ki, ayklarn bir ksm Rabbiyle ayk iken bir ksm kendi

nefsiyle ayktr. Rabbiyle ayk olan, ayklnda sadece Rabbine hitap

eder ve sadece O’ndan duyar. Onun gözü bütün var olanlarda sadece

Rabbini görür. Böyle biri, iki makamdan birisindedir; ya hepsini içer-

mesi yoluyla eya perdesinin ardndan Hakk görür. Bu durum ‘Allah

onlar artlarndan ihata eder™ 1 ayetinde belirtilir. Ya da Hakk eyann

ayn olarak görür. Burada Allah adamlar iki ksma ayrlr. Birincisi,

hakk hüküm ve suretlerde eyann ayn olarak görür. Dier ksm ise,

suretlerin ayn olmas yönünden deil, suret ve hükümleri kabul edici

olmas yönünden Hakk eyann ayn olarak görür, çünkü suretler de,

ayan- sâbite’nin hükümleri arasndadr. Böylelikle Allah ile ayk olmada

Allah adamlarnn halleri birbirinden farkllar. Kendi nefsiyle ayk olan

ise, sadece kendi benzerlerini ve hemcinslerini görür ve bilhassa
‘

O’nun

benzeri bir ey yoktur™2
der. Onun hali veya makam, kendisini okusa

bile, anlayacak ekilde ayeti tamamlamaya imkân vermez. Ayetin deva-

m ‘O, duyan ve görendir der. Birinci zevk sahibi, hem zevk ederek ve

hem okuyarak öyle der: ‘0, duyan ve görendir.™* Bu durumda nefsiyle

ayk olan insan, Hakkn kendisinden uzak olduunu görür. Nitekim

Hakk kblesinde kabul eden insan da, namaz klarken Hakk kblesinde

görür, fakat O’nu namaz klan olarak görmez.

Aykl anlatrken bu kadar iaret yeterlidir. Ayklk ve sarholuk,

var olanlara özgü ve onlarla snrl iki sözdür. ‘Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr *3S
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K YÜZ KIRK SEKZNC BÖLÜM
Zevk

Her ilkenin tecelli için bir mazhar var

Zevk onun boaltt bir anlamdan haber verir

simlerle tecelli onu salamlatrr

Bu hüküm onun en üstün görevlendirmesidir

-Kendisinin ifade ettii- bir duruma sarktnda

Bize sarkmasnda yaklam olur

Kalbim onu menzillerinde karladnda

Onunla tecellisine doru yükselir

Bilmelisin ki, sûfilere göre zevk, tecellinin ilkelerinin ilkidir. Zevk,

kulun kalbine anszn gelen bir haldir. ki nefeslik veya daha fazla süre

devam ederse, ‘urb (içme)’ adn alr. Bu çme’den sonra kanma var

mdr, yok mudur? Sûflern bu konudaki tecrübeleri ve zevkleri birbi-

rinden farkldr. Bir ksmnn öyle bir hali ‘urb (içme), sonra kanma’

diye isimlendirdii aktarlmtr. Ebu Yezid’in ise ‘kanmann imkânsz

olduu’ görüü aktarlmtr. Herkes kendi haline göre konuur ve gö-

rüün -bize göre- bu yolda geçerli bir yorumu vardr. Bizim bu konuda

açklamalarmz vardr, bunlar Allah izin verir ve bana hatrlatrsa, urb

(içme), veya reyy (kanma) veya rey/in olmay bölümlerinde gelecek-

tir. Sen de bu konular kitabn o bölümlerinde aratrmalsn.

Bilmelisin ki, sûfler zevk’i ‘tecellinin ilkelerinin ilki’ diye tanmla-

mt. Bu tanm, her tecellinin bir ilkesi olduunu belirtir. Söz konusu

ilke, tecellinin zevkidir. Bu durum, ilahi tecelli surederde veya ilahi

isimlerde veya varlklar ait isimlerde gerçekletiinde böyledir. Tecelli

manada gerçekleirse, onun ilkesi kendisinin ayndr ve ilkenin ötesinde

insann peyderpey elde edecei hükmü yoktur. Hâlbuki insan tecelli

edilen suretlerin anlamlarn veya bütün isimlerin anlamlarn çkartabi-

lir ve bu durumda ilkede bu isimden daha sonra görmedii eyi görür.

Mana sahibi (için), her eyin ilkesi, o eyin kendisidir. Dolaysyla bu
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tümel sonuçtan sonra kendisinden bir ey çkartmaz. Artk insan, bu tek

eyi ifadede ayrntlar vardr. Bu durum balangcnda u dize ile dile

getirdiimiz husustur:

Ta ki göze zâtnn tecellisi göründü

Artk, O’ndan baka kim var ki?

Öyleyse O’nun ilkesi, kendisidir. Bürün sözlerimizde bundan sonra

söyleyeceklerimiz, bu genel hükmün tafsilidir ve bu tek bak onu içerir.

nsanlarn çounun görüü, bu zevk ile çeliir ve bu nedenle onlarn

görüleri uzlamaz. Onlarn görülerini inceleyen kii de bütün görüle-

ri kendine irca edecei bir ilke arar, fakat bulamaz. Bizim (sûfilerin)

sözleri ise birbiriyle irtibatldr. Çünkü (onlarn kendisinden konutuu

kaynak) tek hakikattir ve bu da onun tafsilidir. Kur’an- Kerîm’in ayet-

lerinin balamn, irtibatn ve karlkl ilikilerini bilen, bizim söyledik-

lerimizi anlar. Söz konusu kii, iki ayeti birletiren özellii bilir. Bu es-

nada ayetlerin arasnda belli bir uzaklk bulunabilir ki, bu dorudur, fa-

kat onlar birletiren özellik vardr ki, bu zorunludur. Söz konusu bir-

letirici, bir ayetin komu olduu ayetle ilikisini verir, çünkü bu, ilahi

nazm (tarzdr). Nahivcilerden Rummani’nin dnda bu görüe varan

kimse görmedik. Onun bir Kur’an tefsiri vardr. Onu inceleyen biri ba-

na yazarn tefsirinde böyle bir yöntem takip ettiini belirtmiti. Ben o

tefsiri görmedim. Fakat ben Marip ehirlerinden Merake’te es-

Sadakat isimli eserin yazar Ebu’l-Abbas es-Scbtfnin ayn yöntemi takip

ettiini görmütüm. Bu konuda kendisiyle konutum. Onun ölçü erba-

bndan olduunu gördüm (mantk)

.

Sonra bilmelisin ki, zevk, tecellinin deimesiyle deiir. Tecelli su-

retlerde gerçeklemise, zevk bu durumda hayalîdir. lahi ve kevnî isim-

lerde gerçeklemise, bu durumda zevk, aklîdir. Hayalî zevkin etkisi

neftse gerçekleirken aklî zevkin etkisi kalpte gerçekleir. Böylelikle nef-

sin zevkinin eseri, bedenî mücahedeleri verir. Bunlara örnek olarak, aç-

lk, susuzluk, gece ibadeti, dille zikir, tilavet, iyilii emretmek, kötülük-

ten sakndrmak, Allah yolunda cihat ermek, -ailesi veya eyhi yok ve

tek. bana ise- sahip olduu mallar datmaktr. Kendisini terbiye eden

saygn bir eyhin yannda bulunuyor ise, sahip olduklarn eyhin

önünde brakr ve içiyle ve dyla onlardan bütünüyle uzaklar. Artk
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geride bir mal kalmaz. Zayfl nedeniyle içinden bu konuda bir istek-

sizlik duyabilir veya bir meakkat hissedebilir. Böyle bir durumda, ma-

ln elinden haz alarak verip vermemesine bakmaldr. Aksine meakkat-

le onu çkartrsa, doru ve sahih bir düünceyle çkartm demektir ve

içinden bu konudaki niyetini dar atmas mümkün deildir. Haz ala-

rak malm elinden çkardnda ise, aklyla çkartm olmaz. Haz kay-

bolduunda, isteksizce maln verenden farkl olarak, bir pimanlk du-

yabilir. steksizce veren, verirken istek duymasa da, daha sonra ilahi

inayetle bu isteksizlii gideren bir durum ortaya çkabilir ve malm
vermi olmaktan haz duyaca bir hale geçer. Böyle biri, o makamda

daha sabittir. Bizim elimizdekileri vermemiz de böyledir. Kendisini ha-

kim yapacamz veya malmz önüne atacamz eyhimiz de yoktu.

Biz bu konuda, kendisiyle istiarede bulunduumuz babamz hakem

yaptk. Biz dc sahip olduklarmz elimizden çkarttk ve malmz kim-

seye emanet etmedik. Çünkü bir eyhin terbiyesi altna girmediimiz

gibi bu yolda eyh de görmü deildik. Ölü evinden ve halkndan nasl

ayrlrsa, ben de öyle ayrldm. Babayla istiare edip bizden bu konuda

bir yetki isteyince, onu hakem yaptm. Bugüne kadar da, mal ne yapt-

n kendisine sormadm. te ‘nefs zevkinin’ hükmü budur ve bütün ta-

liplere bu gereklidir. Bunun dayana ise, ‘yannda olanlar bana getir’

dediinde Hz. Eb Bekir’in biiriin maln Hz. Peygamberi getirmesi-

dir. Hz. Ömer ise malnn yarsn getirmiti -çünkü Hz. Peygamber bu

konuda bir ölçü belirtmemiti. Bir ölçü belirlemi olsayd, kimse Hz.

Peygamber’in belirledii snrn amazd. Hz. Peygamber sadece insan-

larn nezdinde onlarm mertebelerini ayrtrmak istemiti. Bunun üze-

rine Ebu Bekir’e ‘Ailene ne braktn?’ diye sorunca, ‘Allah’ ve peygam-

berini braktm’ demitir. ‘Ve peygamberini’ demek, edebin son nokta-

sdr. Çünkü sadece ‘Allah’’ deseydi, bir daha bavurup da Allah’n

kendisine hal veya zevk yoluyla gönderecei herhangi bir ey, vastayla

gelmezdi. Ebu Bekir bunu bildii için, öyle dedi: ‘Allah’ ve peygam-

berini.’ Hz. Peygamber malndan bir ksm kendisine iade etseydi, Ebu

Bekir onu peygamberden alr ve kabul ederdi. Çünkü peygamberi aile-

sine brakmt. Bir malda ancak mal sahibinin vekil atad kimse tasar-

rufta bulunabilir. Ebu Bekir’in ilerin mertebelerini ne kadar iyi bildii-

ne ve ne kadar hikmetli olduuna baknz! Hz. Ömer o gün Ebu Bekir’i

geçtiini zannetmiti, çünkü getirdii malnn yarsn kymetli saymt.
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Sonra Hz. Peygamber Ömer b. Hattab’a öyle sormu: ‘Ailene ne b-

raktn ?
5 Ömer de ‘Malmn yarsn’ deyince Hz. Peygamber ‘Aranzdaki

fark, sözlerinizin arasndaki fark kadardr
5

demitir. Hz. Ömer öyle

demi: ‘Anladm ki, Ebu Bekir’i hiçbir zaman geçemeyeceim.’ insann

yüksek himmet sahibi olmas gerekir. Allah katndaki en üstün merte-

beleri istemeli ve her mertebeye hakkn vermelidir. Hz. Peygamber,

maln verirken Ebu Bekir’in dürüsdügiinü bildiine orada bulunanlarn

dikkatini çekmek amacyla, malndan herhangi bir ey kendisine iade

etmemiti. Çünkü Hz. Peygamber’in merhameti ve efkati malumdur.

Getirdii maln bir ksmn kendisine iade etseydi, Ebu Bekir’in pey-

gamberin efkat ve merhametini düünerek (bütün maln getirdii) ih-

timali doard. Böylelikle Hz. Peygamber, Ebu Bekir’in ailesinin bedeli

olmutur. Öte yandan Abdurrahman b. Avf, bütün maln peygambere

getirmi, peygamber ise hepsini kendisine iade etmi ve öyle demitir:

‘Sen maln muhafaza et.’ Çünkü peygamber onu böyle bir eye davet

etmemiti. Davet etmi olsayd, Ebu Bekir’den kabul ettii gibi, ondan

da malm kabul ederdi.

Akl zevkinin hükmü, nefs riyazetlerini ve ahlakn güzelletirilme-

sini verir. Riyazet bedenle yaplan mücahedeieri de içerirken

mücahedeler riyazeti içermez. Riyazetler hüküm bakmndan daha yet-

kindir. Çünkü Hz. Peygamber güzel ahlak tamamlamak üzere gönde-

rilmitir. Kim güzel ahlak üzere yaratlm ise, onun zâta nurlanm ve

mukaddestir. Kim o nitelikler üzere yaratlmam ise, riyazet onu bu ni-

teliklere ulatrr ve onun üzerinde hüküm sahibi olur. Riyazet ileri

(yaparkenki) güçlüü ayakaltma almaktr. Kim bir güçlüü ayak altna

alrsa, ona ‘riyazet yaptrm’ ve kendinden uzaklatrm demektir.

Çünkü nefs, bakan olmak ve hemcinslerin önüne geçmek ister. Riyazet

ise nefsi bu düünceden ve onun otoritesinden alkoyar, nefsin hem-

cinsleri üzerinde bir üstünlüünü görmez. Hepsi kullukta ortak iken ve

Hakkn hükmü altna girmede eit iseler, neft hangi özelliiyle hem-

cinslerinden üstün olacaktr ki? Böylelikle nefs, Allah kanndan bununla

muhatap olmak nedeniyle, Allah’n emrine balanr, Allah’n bütün yü-

kümlü kullarnn O’nun mertebesini yeleyerek efendisinin emrine uy-

mak üzere komasn ister. Bu yarta aklna dier nefisleri geçmek gel-

mez. Bu davranyla da, riyazet makamnn gerektirmedii ekilde, di-
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ger nefislere kar bir meziyet sahibi olur. Çünkü riyazet, herhangi bir

snrlama olmakszn, nefsin amaçlarndan çkmak demektir.

lkesi nefs olan zevk, daha önce de belirttiimiz gibi, onun ayndr.

Dolaysyla riyazete ve mücahedeye muhtaç deildir. Çünkü riyazet bo-

yun emenin arl, fazla çalma ve gayret gösterme esnasnda olabi-

lir. Mücahcdeler ise meakkati hissetmek demektir. Zikrettiimiz bu

hakikat ise, bir güçlük geride brakmaz ki riyazet onun üzerinde hüküm

sahibi olsun. Öyleyse o, kendiliinde zelildir. Bu hakikati bir kez gör-

mek, ona bunu vermitir.

Skntlar ve meakkatleri hissetmek ise nefsin deil, doann his-

setmesidir. Böyle biri, meakkati çekerken haz alr ve Allah’n onun

adna belirledii haklara göre hüküm verir. Nitekim açklayann diliyle

-ki açklayc Allah’n peygamberidir- ona öyle demitir: ‘Gözünün se-

nin üzerinde hakk vardr, nefsinin üzerinde hakk vardr, einin senin

üzerinde hakk vardr, ailenin senin üzerinde hakk vardr. Artk her hale

sahibine hakkn ver .

5 Bu hakikati zevk eden insann hükmü, onun ad-

na eriat ile birdir. Artk onun nezdinde veya kendisinde bunu kabul

etmek için herhangi bir riyazet söz konusu deildir. ‘Allah doruyu söy-

ler ve doru yola ulatrr .

5636

Zevk, tecellinin ardndan, tecellinin ölçü ve mertebesini örenmeni

salayacak bilgi verir ki kendisine bakarken gerekli edebe göre tecelli

karsnda davranlr. Çünkü tecelli gözün benzeridir. Bu, mümin deil

isen, sende susuzluk meydana getiren eydir. Mümin isen, sana iman

susuzluk verir. Bu durumda susuzluun imannn deerince artar ve

azalr. Mümin olmayanda ise kesinlikle, susuzluk olmaz, bunun nedeni

tecelliyi ‘içmi’ (urb) olmasdr. Bilgiye kar bir susuzluk hissederse,

bu, teorik düünceden kaynaklanr. Tecelli bilgileri ise, imandan ibaret-

tir. man her ne zaman gerçeklese, susuzluk kendisine elik eder. Böy-

lelikle ‘tadarak’ ve zevk yoluyla artar. Bunu anla!



On Sekizinci Sifr 3^7

K YÜZ KIRK DOKUZUNCU BÖLÜM
urb (çme)

urb zevk ve kanma makamlar arasndadr

Açklama ve dürme arasndaki hüküm gibi

Hakka ait haklar boynundadr

Taknlk yaparken, sakn (onlar ihlalden)

Aynnz iken, O’nun vastasyla müstanisin

Artk oa buna dönmekyok

Hiçbir âk benim gibi sevmedi

Âklar birbirine sevgiyle bakarken

Vefa göründü, ayrlk bitti benim çadrmdan

Ben Tay (kabilesinden) asl Hatemî’yim

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, urb (içme), ‘zevk’ten elde

ettiine ilave olarak ikinci nefeste elde ettiindir. Burada (ikinci, üçün-

cü nefes vs.) Say, kanmay kabul edene ve etmeyenlere göre, deiir.

Bilmelisin ki, içme, susuzluktan sonra olabilir. Örnek olarak, Ha-

vuz’dan içtikten sonra cennetliklerin içmesini verebiliriz. Onlarn Ha-

vuz’dan içmesi ise, kendileri adna ‘zevk (tatma)
5 konumundadr. Ha-

vuz’dan içmeleri ise, susuzluktan kaynaklanr. Sonra bir dala asla susa-

mazlar. Çünkü cennet ehli, cennette susamayacaktr. Onlar, susuzluk

veya acsn gidermek amacyla deil, haz alarak ve arzuyla içerler.

Bilmelisin ki, içme, içilen eyin deimesiyle deiir. çilen ey tek

bir tür ise, bu kez içenlerin mizaçlarnn -ki istidadan demektir- dei-

mesiyle deiir. Bu balamda, bilginin kendisinde tecelli ettii surete

göre, insanlarn bir ksmnn içecei su, bir ksmininki süt, bir ksmi-

ninki arap, bir ksmininki baldr. Çünkü bütün bu ksmlar, farkl ilim-

lerin suredendir. Biz bunlar Meratibu Ulumi’l-Vehb diye isimlendirdi-

imiz küçük bir risalemizde zikrettik. Bu konudaki delilimiz ise, bunla-

rn peygamberin rüyasnn ilimleri olmasdr. Çünkü Hz. Peygamber

öyle buyurdu: ‘Rüya gördüm, bana bir bardak süt verilmiti, kannca-
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ya kadar içtim ondan, ta ki parmaklarmdan döküldü, sonra kalann

Ömer’e verdim. Sahabe ‘Bunu nasl tevil ettin, Ey Allah’n peygambe-

ri?’ diye sorunca, ‘Bilgi’ diye cevap verdi. te bu, süt suretinde gerçek-

leen tecelli bilgisidir. Ayn ekilde ilimler, içilenlerin suretlerinde orta-

ya çkar.

Cennet görme ve tecelli yeridir. Allah ise orada dört nehir zikret-

mitir: ‘Tad bozulmam su nehirleri, tad deimemi sütten, araptan ve

saf baldan nehirler
’637 Buradan bilgi tecellisinin dört surette olabileceini

kesin olarak örendik: su, süt, arap ve bal. Her tecelli snfnn ise,

kendisine özgü bir insan ve tek bir ahsa özgü özel halleri vardr. Bun-

lardan bir grubu, minber sahiplerine özgüdür. Onlar, resullerdir. Bir

ksm, aile (veya sofra) sahiplerine aittir. Onlar ise nebilerdir. Bir ksm
kürsü sahiplerine aittir, onlar, varis-ârif velilerdir. Bir ksm ise, mertebe

sahiplerine özgüdür. Onlar ise, müminlerdir. Beinci bir smf yoktur.

Snflar arasnda dereceli bir üstünlük vardr. Nitekim Allah ‘Bu pey-

gamberlerin bir ksmn dierlerinden üstün yaptk™* buyrulur. Baka bir

ayette ise
‘

Baz nebileri dierlerinden üstün yaptk buyrulur. Çünkü bu-

rada ameller, yükümlülük vaktinde dört yöne taksim edilmiti. Bu ne-

denle de blis bu yönleri örendiinde, ‘Sonra onlara önlerinden, arkala-

rndan, salarndan ve sollarndan geleceim
7630 demi, dier yönleri zik-

retmemiti, çünkü o yönlere herhangi bir amel btimemti, o yönler,

ilahi tenezzül ve izzet, engelleme ve otorite sahibi olan Rahman’m ver-

gisine tahsis edilmitir. Öyleyse ilimler çok olsa bile, bu dördü, onlar

kendinde toplar. Bunlar, Rahman suretlerdeki Rabbani oturaklarda

ilahi aynalardr. Bu ilimler, bir grup hakknda her nefes devam eder.

Onlar, (içmede) ‘kanma’ derecesini kabul etmeyenlerdir. Bir grup hak-

knda ise, belli bir süreye kadar devam eder. Bu süreyi Allah Teala’nm

ziyaret ve görü günü söyleyecei ‘onlar köklerine döndürün’ sözü be-

lirleyecektir. Onlar, bu içeceklerin hepsinde veya bir ksmuda ‘kan-

ma’nn olabileceini kabul edenlerdir. nsanlarn arasnda hepsinde tür-

den türe giren, zikrettiklerimiz arasnda içecei bir tane olan ve onu b-

rakmayan kimsedir.

Bir ksmnn içecekleri deiir, bu kii daha yetkindir. Hz. Pey-

gamber suyu süt ile veya bal süt ile kartrmay severmi. Geride bir

tek arap kalmtr. Hz. Muhammed’n getirdii ve kendisine uyarak

vefat ettii eriatma göre, dünya, arabn helal olaca bir yer deildir.
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Dolaysyla Hz. Peygamberin sütü suyla veya bal sütle içmesi örnein-

deki gibi, araptan bilfiil bir örnek vermemiz mümkün deildir. Hz.

Peygamber, kendisine helal olmas yönüyle, onu saf veya kark bir

halde içmitir. Bu balamda Hz. Peygamber süt hakknda öyle derdi:

‘Allah’m! Bize onu berekedi yap ve daha fazlasn ver.’ Çünkü süt, sa-

hih bir rüyada, Hz. Peygamber’i kendisiyle bilgiyi anlatt bir örnek

konumundayd. Hz. Peygamber’e bilginin fazlasn istemesi emredile-

rek öyle buyrulmutur: ‘De ki! Allah’m, bilgimi artr.'
6* 1 Öyleyse süt,

Hz. Peygamber’e bilginin artn hatrlatan bir örnekti. Dier besinler

hakknda ise öyle derdi: ‘Allah’m! Onu bizim admza berekedi yap ve

daha hayrlsn bize yedir.’ Hz. Peygamber ‘Zemzem suyu içtiinde,

oidan zevk alrd.’ Hz. Peygamber tady ve bal severdi. Bütün bunlar,

yani içecekleri Allah bir takm ilimlerin örnekleri yapmtr. Söz konusu

ilimler, ariflere o içeceklerin surederinde gözükür. arab ise -dünyaya

deil- cennete tahsis etmi, ona kendisi içenlerin alaca bir haz biti-

tirmi, ayn eyi dier içecekler hakknda söylememitir. Çünkü arabn

dnda dier içecekler arasnda sevince, tam bir mudulua ve neelen-

meye yol açan baka bir içecek yoktur. çen kendisinden haz alr, haz

organlarna yaylr, iç ved güçlerini etkisi altna alr. çecekler arasnda

arabn dnda akl üzerinde hüküm sahibi ve otoritesi olan baka bir

içecek yoktur. Öyleyse arap, zevk yoluyla elde edilen Allah hakkndaki

bilgiye aittir. Akllar söz konusu bilgileri kendi teorik düünceleri* yö-

nünden kabul edemez, sadece iman yoluyla kabul edebilir. Nitekim e-

kilci bilginlerin ilmi de bu yolun bilgisine göre eksiktir. Çünkü bu yo-

lun bilgisi, o bilgide etkisi vardr. Öyleyse bu bilgi dier ilim türlerinde

hakim ve etkin ilimdir. Hâlbuki dier ilimler, otoritesinin gücü nede-

niyle, kendisine etki edemez. Çünkü o aklda etkindir. Akl ise olabile-

ceklerin en güçlüsüdür. Ayn ekilde vehmin hükmünü de ortadan kal-

drr. Vehmin ise, otoritesi güçlüdür. Akln otoritesini içecekler arasn-

da sadece arap ortadan kaldrr. Öyleyse arabn otoritesi karsnda ne

akl ne vehim direnebilir. nsanda bu ikisinden daha güçlü bir ey de

olamaz. Baknz! Sarho, akln ve vehmin saknlmas gerektiine hük-

mettii tehlikelere kendisini atar. Bilimler içinde ona benzeyen ilmin

hükmü, onun hükmüyle birdir. Allah'n bu ümmete vermi olduu ke-

if, fetih ve bilgilerde yardm ve bilgide serinleme ve sabitlemeye
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ramen, arap bu eriatta mubah klnm olsayd. Hakkn srlar bu-

lunduklar hal üzere ortaya çkarlar, pek çok ey batl olurdu.

eriat ‘süt ilminden’dir ve onu onaylamtr. arap suretindeki te-

celli, dünyada ancak ‘emin kimseler’ adna gerçekleir. Söz konusu kim-

seler, içlerinde bu tecelliden haz alrken hükmü dlarnda gözükmez.

Bu durum, Abdullah ct-Tüstcri’nin u sözünde dile getirilmitir:

‘Rububiyctin bir srr vardr, ortaya çksayd, nebilik batl olurdu; nebi-

liin bir srr vardr, ortaya çksayd bilgi batl olurdu, bilginin bir srr

vardr, ortaya çksayd, hükümler bani olurdu.’ Tecelli arap suretinde

gerçekleseydi ve bilgi sradan insanlara görünseydi -insann doas ve

mizac cennet ehlinin mizacnda olmayaca için- âlemde bu srlar orta-

ya çkard. Srlarn ortaya çkmas ise (araptaki) haz verme, sevindir-

mede, rahatlatma ve akln etkisini içenden uzaklatrmadaki gücü nede-

niyle, bozulmaya ve fesada yol açard. Bu nedenle Allah, dünyada (srla-

r izhar eden) bu tecellinin kendilerinde gerçekleip de hükmünün gö-

zükmedii kimselerden örnek vermitir. Örnek olarak, nebiler ve Hzr
ve Hakka yalcn kimselerin büyükleri gibi, velilerin büyüklerini zikrede-

biliriz. Öyleyse Allah bu dünyada baz beeri mizaçlar sarho olmaya-

cak bir mizaçta yaratmtr ki, Allah’n baz kullarnda ‘arap’ suretinde-

ki bu tecellinin gerçeklemi olduu örenilsin. Onlar ise, gizlemeyi ve

ifa etmemeyi gerektiren bir mizaca sahiptirler.

Bilmelisin ki, Allah baz insanlara anlamlar hitaptan veya hitaptaki

nasslardan soyut verir. Böyle bir bilgi, Hakkn tuzsuz sudaki tecellisin-

den meydana gelir ve doayla ilgisi olmayan üahi bügidir (metafizik).

Allah baz insanlara ise eriatn srlar, hükümleri ve ‘Gönderdiimiz her

peygamberi havminin diliyle gönderdik’™ ayetinin hikmetinin bilgisini

vermitir. Bunn yan sra vakitler ve hallerin bügisiyle hükümlerin öl-

çüsünü bildirmitir. Bu ölçüye göre bir eriatta helal olan ey baka bir

eriatta haram olur. Bu ise, Hakkn süt suretindeki tecellisinin bilgisin-

den elde edilir. Burada, tad herhangi bir ekilde deimemi saf sütü

kast etmekteyim. Baz kimselere ise kemal, haller ve güzellik hakknda

bilgi vermitir ve bu bilgi arap suretindeki tecelli ilminden elde edilir.

Baz kimselere vahiy, iman ve duru ilham yoluyla bilgi verir. Böyle b
rinn bilgisi, bilinmesi mümkün olan tüm konular içerir. Öyle ki, bi-

linmesi mümkün olmayan bir eyi büe, ‘onu bilmenin mümkün olma-

d’ eklinde örenir. Bu bilgi, bal suretindeki tecelliden elde edilir. n-
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san bu içeceklerden birisinden veya hepsinden bir ey içerse, içmi ol-

duu eyin bilgisini elde eder. Nitekim böyle bir durumda Hz. Pey-

gamber (içtikten sonra) ‘Öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini örendim’

buyurmutur. Hâlbuki bu durumun kendisine özgü olduunu belirt-

memitir. Hz. Peygamber tahsisten söz etmeyince, bu makam ulamak

üzere kendisinden içeri girmek isteyen kimse adma kap açk braklm-

tr. Öyleyse bütün akl sahipleri için ilahi cömertliin esintilerine ko-

malar bir zorunluluktur. Çünkü (hadiste belirtildii gibi) ‘Allah’n

esintileri vardr, onlara hücum ediniz.’ ‘Allah doruyu söyler ve doru

yola ulatrr.’

K YÜZ ELLNC BÖLÜM
Reyy/Riyy (Kanma)

Bir grup ‘kanma’ dur demi, bilmiyorlar fakat

‘Kanmann varl yokluktur’

Kanma olsayd, i sona erer ve kesilirdi

Süreklilii, art ve öretii

Öyleyse iin bir snr yok ki kuatlsn

Fakat rzk ahslarda taksim edilmitir

Reyy, sayesinde (içmekten) yetinilen ve mahallin fazla tahammül

edemeyiini salayan durumdur. Bilmelisin ki, kanma’y ve reyy’i kabul

edenler, ortada bir son ve gaye bulunduunu kabul edenlerdir. Onlar,

dünya hayatnn ve müddetinin sonunun kendilerine açld kimseler-

dir. Onlar, korunmu levhada keif sahipleri ve düüncelerini bütünüyle

ona vermi kimselerdir. Ya da bu insanlar, teorik düüncesindeki kefi-

nin varln üzerinde bulunduu durum olduu kimselerdir. Sonra,

önüne perde çekilir ve varla giren her ey sonlu olduu için, sonluluk

olduunu düünür. Böyle bir keif sahibi, uhrevî keiften bir eye sahip
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deildir. Kim gayeyi (ve bitimi) kabul ederse, (içmekten) kanmay da

kabul etmi ve himmetini bitimli bir eye balamtr. Bunlar, haklarn-

da eyhimiz Ebu Medyen’in ‘Nihayetinde balangcna dönen kimseler

Allah adamlarndandr’ dedikleri kimselerdir. Çünkü Allah, bu insanlara

gerçei bulunduu hal üzere açklamamtr. Örnek olarak, günein gün

boyunca dönmesini verebiliriz, hâlbuki gerçekte dönü yoktur. Kan-

ma’y kabul edenler, haftann genlerinin ve aylarn tekrarlandn gör-

meleri nedeniyle, devri kabul edenlerdir. Kanma’y kabul etmeyenler ise

geceyi ve gündüzü ‘yeni’ diye isimlendirenlerdir. Onlara göre genel an-

lamda tekrar diye bir ey*yoktur. Öyleyse iin bir balangc varken so-

nu yoktur. Fakat onda baz ariflerin himmederinin ilgili olaca baz

‘gayeler
5

vardr. Allah da onlar (himmederinin ilitii) gayelerine ula-

trr. Burada onlar için iin -hakknda deil- kendisinde bir yenilenme

gerçekleir. Bu durumda, hikmeder hakknda pek çok iyilii ve ilahiyat

bahislerinde büyük bir bilgiyi yidrirler. Hatta doa bilimi hakknda bile

pek çok iyilii yitirirler. Çünkü doann terkibinin de dünyada ve

ahirette bir sonu yoktur. Onlar ‘O’na döndürüleceksin iz'
MÎ

ayeti, kanma-

nn olmadn görmekten perdeler. Allah onu ‘dönü’ diye isimlendir-

mitir, çünkü Allah, O’ndan sudur edileri esnasnda, kendi zâdarna ve

bakalarnn zâdarna bakmakla onlar kendisinden alkoymutur.

Alemden var olanlar incelediklerinde ise, Allah’a balanrlar ve O’ndan

sudur etmeleri yönünden Allah’a döndüklerini zannederler. Bilmezler

ki, kendisinden ortaya çktklar ilahi hakikat, dönmü olduklar hakika-

tin aym deildir. Aksine onlar, sonsuza dein, sürekli bir yürüyü

(sülük) halindedirler, Onlar, Allah’n ardnda bir amaç olmad için,

incelemilerdir, çünkü onlar, daha önce nefislerine bakmakta ilçen,

lah’a bakmaya dönmülerdir.

Kanmann gerçek nedeni udur: Bir ey Haktan istidadnn verdii

kadarn kabul edebilir ve burada bir engelleme yoktur. Bu nedenle de,

istidadn kabul ettiiyle yetinme gerçeklemi, mahal ise ilaveye yeterli

gelmemitir. Bunun üzerine bu zevkin sahibi öyle demitir: ‘Kandm
,

ben !

5 Vaktine göre hareket eden ve istidadna bakan kimse kanma’y

kabul eder. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr ,

5644
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K YÜZ ELLBRNC BÖLÜM
Kanma'nn Olmay (Ademü'r-Reyy)

Sûfilerin bir ksm da bu görütedir:

Kanmann olmay apaçk delil

Sonluluk hükümleri yoktur diye

Kanmay savunanlar hata etti

Sandlar ki söyledikleri basit bir söz

Bilselerdi deerini hâlbuki

‘Ol ve olur’ neyi gerektirir, bir görselerdi

Demezlerdi böyle bir sözü asla

Kar çktklar kimseyi mazur görürlerdi

Allah teala peygamberine ‘De ki, Rabbim, bilgimi artr
1645

diye em-

retmitir. Art isteyen, kanmaz. Allah ona bunu belli bir vakte veya s-

nra kadar emretmi deildir. Aksine genel olarak söylemitir. Peygam-

ber de dünya da ve ahirette sürekli bilginin artn istemiti. Hz. Pey-

gamber kyamet gününün durumu hakknda öyle der: ‘O’nu överim’

-efaat isteme ann kast ederek- ‘Allah’n bana bildirecei ve henüz

bilmediim övgülerle...’ Allah sonsuza dein bizde yaratcdr ve ilimler

de sonsuzdur. -Sufler ‘ilim’ derken kqif veya delalet yoluyla Allah ile

ilgili ilimleri kast etmektedirler.- Allah’n kelimeleri tükenmez ve onlar

varlklarn hakikatleridir. Öyleyse bilgi talibi susamtr ve hiçbir zaman

da kanmayacaktr. Çünkü sahip olduu istidat, elde edecei bir bilgiyi

talep eder. Onu örendiinde, yeni bilgi sahibine olu veya Allah ile il-

gili baka bir bilgi için istidat kazandrr. lk istidadndan kazand bil-

ginin kendisine verdii istidadnn örenmek istedii bir ey bulundu-

unu yeni istidat ile örenince, onu örenmek (arzusuyla) susuzluk çe-

ker. Öyleyse bilgi talibi, deniz suyu içen birine benzer, ne kadar içerse,

susuzluu o kadar artar! Olu ise kesintisizdir, dolaysyla bilinenler de

kesintisizdir. O halde bilgiler de kesintisizdir. Öyleyse kanma nerede

kalmtr?
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Kanma’y ancak sürekli ve daimi olarak kendisinde yaratlan eyleri

bilmeyen kimse kabul edebilir. Kendisi hakknda bilgisi olmayann ise

Rabbi hakknda bilgisi yoktur. Bir arif öyle demitir; ‘Nefs, sahilsiz bir

umman! 5
Burada sonun olmadna iaret eder. Bir ey varla girerse

veya varlkla nitelenirse, sonludur. Varla girmeyen ise, nihayetsizdir.

(Varla girenler) Mümkünlerden bakas deildir. Öyleyse ancak son-

radan var olan bir ey bilinir. Çünkü bilinen yoktu, sonra oldu, sonra

bakas olacaktr. Bilinen varlkla nitelenseydi, sonlu olur ve kendisiyle

yetinirdi. Öyleyse Allah’tan ancak kendisinden olan ve sende var ettii

eyi ya ilham veya bir tecellinin meydana gelmesiyle keiften bilebilir-

sin. Bütün bunlar ise, yaratlm bilinenlerdir. Öyleyse herkes, kendisi

gibi bir yaratlm bilir. Mümkünler ise sonsuzdur, çünkü onlar, bir de-

fada varla girmemilerdir. Aksine zaman içinde var olmaktadrlar. O
halde Allah’ ancak Allah bilebilir! Yaratlm âlemi ise kendisi gibi bir

yaratlm bilebilir ve Hak onu kendisinde var eder. Allah Teala öyle

buyurur:
‘
Onlara Rablerinden her yeni (nuhdes) bir söz geldiinde ...

5646

Kastedilen O’nun kelamdr vc onlarda meydana gelmitir. Onlarn bil-

gisi dc kendisine ilimitir. Öyleyse bilgi, ancak sonradan olana (yeni)

ilimitir. Bu ise, bilgisi olmayann ‘Allah’ bilmek5

diye zannettii ey-

dir. Dolaysyla böyle bir söz doru deildir. Çünkü bir ey ancak zâtî-

olumlu özelliiyle bilinebilir. Bizim (Allah hakknda) böyle bir nitelii

bilmemiz ise imkânszdr. Öyleyse Allah’ bilmemiz imkânszdr. Bilin-

meyen olmaktan baka bir ekilde bilinmeyeni tenzih ederim! Öyleyse

Allah’ bilen, kendi mertebesini amaz ve bildiinin bilinmeyenden

(kaynaklandn) bilir. Allah dilediklerini doru yola ulatrr.

K YÜZ ELLKNC BÖLÜM
Mahv (Silinme)

' Mahvn ilahi bir hükmü var, söylemitir onu

Ra’d suresinde, burhan da om tar
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Mahv ispat kantlar, zttrlar birbirlerine

Zddn varlyla m bilirsin onu?

Mahv sabit, fakat hükmü yok

Onu bileni ara da açklasn sana

Bilmelisin ki, sûflere göre mahv (silinme), âdet nitelikleri ile Hak-

kn gizledii ve olumsuzlad eylerin ortadan kalkmasdr, Allah teala

öyle buyurur:
c

Allah dilediini siler (mahv) ve sabit klar ,’547 Mahv, sabit-

tir ve fakihicre göre ‘nesih’ diye ifade edilen ilahi nesihtir. Baka bir ifa-

deyle mahv, var ve sabit iken, Allah’n bir eyi silmesi ve ortadan kal-

drmasdr. Hükümlerde bunun karl, bir hükmün süresinin bitmesi

iken eyada sürenin sonlanmasdr. Allah Teala
‘
Hepsi belli bir ecele do-

ru akar^ buyurur. Baka bir ifadeyle, her ey belli bir süreye kadar de-

vam eder, sonra -kendisi deil- hükmü kalkar. Allah
‘

Belli bir süreye ka-

dar akar
’649 buyurdu. Ak eceline ulatnda, kendisi geride kalsa da,

ak biter. Sradan insanlarda geçerli bir âdeti Allah seçkin kullarnda ‘si-

ler
5

ve ortadan kaldrr. Söz konusu âdet bir ksmnn zahirinden, bir

ksmnn bâtnndan silinir ve âdet hükümleri onun üzerinde kalmay

sürdürür. Böyle biri, mahv sahibiyken, kamildir. (Silmenin bir benzeri

olarak) Nitekim kalplerde de deitirme gerçeklemektedir ki günü-

müzde bu çok olmaktadr. Söz konusu deitirme, srailogullarmda

eklen gerçeklemekteydi. Allah onlar maymuna ve domuza dönü-

türmütü. Allah kendilerini (dier ümmetlerden) ayrtrmak amacyla

bu ümmette deitirmeyi içlerinde (huy) yapmtr. Fakat deitirme

onlarm suretlerinde de ksmen gerçeklemeden, kyamet kopmayacak-

tr. Bununla birlikte yere batrma ve felakeder olacaktr. Nitekim Al-

lah'n peygamberinden böyle aktarlmtr.

Âdetin bir yönü, sebeplere ve nedenlere yönelmektir. Mahv sahi-

binden ise sebeplere yönelme özellii kalkarken sebeplerin kendileri

kalkmaz! Çünkü Allah eyada hikmetin hükmünü ilevsiz klmaz. Se-

bepler, kalkmayacak olan ve (Allah tarafndan) konulmu ilahi perde-

lerdir. Sebepler arasnda en büyük perde, kendinsin! Hâlbuki kendin,

Allah’ bilmenin sebebidir, çünkü Alah’ ancak kendinden bilebilirsin

(kendini bilen Rabbini bilir). Allah bilinmeyi irade etmiken, senin or-

tadan kalkman mümkün deildir. Öyleyse Allah seni kendinden siler.
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Varln sabit iken ve hüküm O’ndan zuhur ederken, kendinle kalamaz-

sn. Allah, atmann varl kendisinden gerçeklemi iken, peygamberini

atma hükmünde silmi ve öyle buyurmutur: ‘Sen atmadn Burada

onu silmitir.
£
5en attnda.'651 Burada ise sebebi var etmitir. ‘Fakat Al-

lah att™1

Allah ise peygamberin eliyle atmtr. Sahih bir rivayette öy-

le denilir: ‘Ben onun görmesi, duymas ve eli olurum.’ Öyleyse silmede

sebebin izale edilmesi, varlkta deil, hükümde gerçekleir- Çünkü illet

ve sebep ortadan kalksayd, o da kalkard. O ise ezelîdir. Öyleyse hik-

metin gerei, sebepleri baki klmaktr. Bununla birlikte kul, hükümleri-

ni nedenlilerde olumsuzlayarak, sebeplere eilmekten kendini uzaklat-

rr. Sebepler, örtüler ve perdelerdir.

Mahv etkisi bulunan eyde olabilir. Aksi halde mavh söz konusu

deildir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr ™1

• • M • • «

iki yuz elli uçuncu bolum
ispat'm Bilinmesi

ispat, âdet hükümleri ile kavuturucu eyleri kabul etmektir.

Himmetimi ispat mertebesine yönelttim

mam beni çardnda, mahvdan ayrlarak

Mertebeye geldik ve sürekli oradaydk

Rehber ile, mertebenin önüne ve ardna geçti

Gedik ile engel arasmda görünene kadar

Onu özlemiyle maksadna ulatrd

spat, bürün âlemin üzerinde bulunduu yerleik durumdur. Bina-

enaleyh bir peygamber veya nebinin varisinden baka, âdetlerin hük-

münün ortadan kalkmasn isteyen kimse, hiç kukusuz ki, saygszlk ve

bilgisizlik etmi demektir. Harikulade diye isimlendirdikleri ise, gerçek-
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te âdettir. Çünkü harikuladenin sübutu, âdettir. Adetleri ancak onlar

ispat (ettikten sonra) silebilirsin. u var ki ispat sahibinin Hak ile vusla-

tnn olmas gerekir ve bu nedenle âdet hükümleri sabittir, çünkü (bu

makamdaki insann) arkada (Hak) onu koymutur. Arkadaln art,

uymaktr. Peki Allah’n hikmeti kendisini vaat etmekte iken, O’nun

koyduu âdeti kaldrarak (Hak ile) nasl dost olacak ve kendisine nasl

ulaacaksn? Bu makam sahibi Allah’n (âlemde) icra ettii ve ispat etti-

i ilerde hikmeti gözeten ve bilen olduunu kabul ederse, arkadann

ispar ettiini ispat eder. Bunu yapmak yerine baka bir ey talep eden

ise, (arkada deil), kavgacdr. Seninle kavgaya tutuan arkadan ol-

mad gibi sen de kavga ettiinin arkada deilsin. Böyle bir iliki,

inatlamaya daha yakndr. Öyleyse ispat eden insan, sürekli Hakka yak-

lar, çünkü o, âdet hükümlerini ispat etmektedir. Bunun nedeni, Hakk

o hükümlerde müahede etmesidir. Bu hal sürerken, söz konusu hü-

kümlerin ortadan kalkmasn veya silinmesini istemez. te oldukça ve-

ciz ve açklayc bir ekilde, ispat denilen ey budur. ‘Allah doruyu söy-

ler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ ELL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Setr'in (Örtü) Bilinmesi

Setr, Hakkn seni silen ve fani eden eyden seni gizlemesidir.

Allah örtüleri ve perdeleri niye çeker?

Kilitlenmie ulalsn diye

Bazen, onlar düünmek çekingenlik verir

Ya da doann gerektirdii bkmadan dolay

Düünürsen, içerdii ibretleri esasta

Gayeler ve umutlar onun içindir



398 Fütûhât- Mekkiyye 9

Gizemlerini saklayan perdeler olmasayd

Bir gayem veya amacm olduu bilinmezdi

Allah perdeleri ve örtüleri çekti ki

Söylenmesi güç büyük bir itir sebebi

Setr (örtü), oluun perdesidir ve âdetler ile amellerin sonuçlaryla

kalmaktr. Daha önce, sebeplerin kaldrlmalar mümkün olmayan ilahi

perdeler olduklarn söylemitim. Sebeplerin kaldrlmas konulmalar

demek iken silinmeleri ispatlar demektir. Setr (örtü), emirlerine kar
çkacaklar takdir edildii için, sradan insanlar hakknda Allah’n genci

rahmetidir. Onlar adna sebeplerin ortaya konmas gerekir. Çünkü keif

ve tecelliyle birlikte günahn ilenmesi mümkün deildir ve dolaysyla

‘örtü’ zorunludur. Bu nedenle bilgi tecellisine mazhar olanlardan snr-

lama kaldrlmtr. Onlar için bir snrlama yoktur ve yapmak istedikleri

iler onlara serbest braklmtr. Çünkü güvenilir bir rivayette Allah

Teala’nn günah balayan ve cezalandran bir Rabbi olduunu bilerek

günah ileyene öyle dedii zikredilir: ‘Dilediini yap, baladm gitti!’

Bakasna yasaklanm olan, bu nitelikteki birisine mubah klnmtr.

Ancak yaplmas yasaklanan bir ii yapmay emretmek imkânszdr,

çünkü Allah taknl emretmez ve bu nedenle yasam üzerine perdeler

çeker. te örtünün (setr) sradan insanlardaki hükmü bdur. Seçkinler-

deki hükmü u dizede dile getirilir:

Sen gaybnn örtüsünden kalbin perdesisin

Sen olmasaydn, mührü üzerine vurulmazd

Allah seni senin üzerindeki perdesi ve örtüsü yapn. Bu örtü olma-

sayd, O’nun hakknda daha fazla bilgi istemezdin. Öyleyse suret -ki se-

ninle bu suretten konuur- örtüsünün ardndan konuan ve hitap edilen

sensin. Beerilik yönüne bak, onu ardndan seninle konutuu Örtünün

ayns olarak göreceksin. Allah öyle der: ‘Allah bir vahiy veya perde ol-

makszn hiçbir insanla konumamtr .’
634 Bazen seninle senden konuur.

Bu durumda sc, kendinden kendinin perdesi ve O’nun senin üzerin-

deki örtüüsün. Beer olmaktan çkman, mümkün deildir, çünkü özün

gerei beersin. Sana gelen bir hal nedeniyle kendinden uzaklam veya

fani olsan bile, beeriliin mevcuttur. Öyleyse perde, çekilmitir ve göz
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ancak perdeyi görür. Çünkü göz, bir sureti görebilir. Bunun nedeni,

baka birinin kendisini idrak etmesine kar, ilahln gerektirdii gayret

(kskançlk) ve rahmettir. Baka biri O’nu idrak etseydi, ihata edilmi

olurdu, hâlbuki Allah ‘her eyi ihata edendir.*** hata edilen, kendisini

ihata edeni ihata edemez. Buradaki rahmete gelirsek, Allah sonradan

olanlarn zâtnn tecellileri nedeniyle baki kalmayacaklarn bilir. Bu te-

celliler nedeniyle yanarlar. Allah, varlklarn korumak üzere, bu tecelli-

lerden kendilerini perdelemitir.

Bunun yan sra Allah, büginlcr için amellerinin neticeleri önüne

perdeler çekerek (âdeta) öyle düe getirmitir: ‘unu yapmak sahibine

öyle bir netice verir.’ Bunun üzerine sahibi ameliyle snrl kalr ve seç-

kinlerden ise ona dair bir arzu duymaz. Seçkinin amelinin neticesine il-

gi göstermesi, onu tashih ve efendisinin kendisini yükümlü tuttuu ii

neticesiyle görme amac tar. Sradan insanlar ise, amelin neticesine

rabet eder ve akla balanr. Allah Teala yapanlar için amelin salkl

olup olmadn gösteren bir takm alametler ortaya koyunca, seçkinler

amelleri görmeyi arzulamtr. Alametlerin konulma amac, ilerinde

basiretli olmalarn salamaktr, çünkü onlarn amaç ve himmetleri,

Hakkn gösterdii yükümlülükleri yerine getirmektir. Bu yükümlülük-

ler, kendilerini sorumlu tuttuu amelleridir. Bazen göz demesi ve isa-

betinden korkarak perde ve örtü çekilir. Mümkünlerin varlklarn ya-

kan zât tecellilerine çekilen perdeler de bu kapsama girer. Allah’ bilme-

de bu merebe sahip olmayan baz insanlarda ise Allah Teala’nn her ne-

fes bir önceki nefesteki tecellinin suretinde farkl bir tecellisi olduunu

bilir. Bu idrak kendisinden kaybolduunda, genellikle bir tecelli kendi-

sini takip eder ve müahedesi sürer..Doa hakikatiyle insan zorlar ve

bir bkknla kaplr. Bu makamda bkknlk, ilahi mertebeye hürmet-

sizlik demektir, çünkü onlar, her nefes gerçekleen ‘Yeniden yaratmadan

kuku içindedir.*
56 Onlar, iin bakalamadn zannederler. Bunun üze-

rine Allah kendilerini ve Allah’ bilmekten mahrum brakt için hür-

metsizlie sevk eden bkknlk nedeniyle perde çeker. Onlar her nefes

ayn olduklarn zannederler. Hâlbuki cevherleri yönünden ayn iken

kendisiyle nitelendikleri eyler yönünden bakadrlar in böyle olma-

dm söyleme! Bu, ilahi srlardan birisidir. Allah, kendi ehlinden

mükaefe fetihlerinin sahibi olan pek çok kiiyi bunu anlamaktan perde-

lemitir. Onlar böyle ise, bakalarnn bu sr karsndaki durumu nasl
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olabilir? Öyleyse örtü gereklidir, çünkü sen gereklisin! Anla! ‘Allah do-

ruyu söyler ve doru yola ulatrr.™ 7

K YÜZ ELL BENC BÖLÜM
Mahk'm (Silinme) ve Mahku'l-Mahk'n (Silinmenin

Silinmesi, spat) Bilinmesi

Mahk, senin Ü’nda fani olman demek iken mahku’l-mahk ise senin

O’nda sabit olman demektir.

Oluun varlklardafani olmasna ‘mahk’ denilir

Oluun kendisi Hak, sonra halk (yaratlm)

Delil varlm gösterirse ayet

Mahk’n arzuladnn zatyla var olur

Ben oluumun içerdiiyle birlikteyim

Yarlma halinde, isimlerin hakikatinden

te bu mahk denilen eydir. Mahku’l-mahk ise u dizelerde anla-

tlmtr:

Mahku’l-mahk, izhardr

Gerçekte ise inzardr

Onun douunu bir görürsen

‘Gözler kendisini göremez’ içinde

Geldiinde demirciye dedi ki

Önünde perdeler ve örtüler varken

‘Ben kimim?’, yaratcmz dedi

Benim endeki delilim eserlerdir
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Bilmelisin ki, mahk, senin halifelik ve vekillik yoluyla oluta

O’nunia zuhur etmen demektir. Bu durumda âlemde hüküm sahibisin-

dir. Mahku’l-mahk ise kendisine perde ve örtü olman demektir.

Mahku’l-mahk’te sen Hakk perdelersin. Böylelikle oluun müahedesi

senin üzerinde Hak olmakszn halk (yaratlm) olarak gerçekleir.

Çünkü onlar Allah’n önlerine bir örtü çektiini ve bu nedenle O’nu

görmeyeceklerini bilmezler. Mahku’l-mahk, mahk’te bir abart ve mü-

balaa deil, onun mukabilidir. Baka bir ifadeyle o, yokluun yokluu

gibidir (varlk). Kul Hakkn mertebesinden -kendileri fark etmeksizin-

yaratklarm mertebesine kendilerinde hüküm sahibi olmak üzere çkar.

Bu türden baz ahslar hakknda ise bunun farkna varrlar. Bunlara ör-

nek olarak, Allah’n yeryüzünde halifeler yapt resulleri verebiliriz.

Onlar, Allah’n kendileri hakkndaki hükmünü onlara ulatrr. Fakat bu

durum peygamberlerin varislerinde gizlenmitir. Onlar, kendilerinin

farknda olunmadan, halife olan kimselerdir. Farkna varlan bu pey-

gamber veya farkna varlmayan varis halifelie ancak surelerin ilk harf-

lerinin anlamlarn örendikten sonra yerleebilir. Bunlar, Elif, Lam,

Mim gibi Kur’an surelerinin banda yer alan harflerdir. Allah böyle bi-

rine bu harflerin hakikatlerini ve anlamlarn öretirse, halifelik onun

adna gerçekleir ve vekillik için ehliyet kazanr. Bu, bu harflerin zâhiri

hakkndaki bilgisiyle gerçekleen eydir. Harflerin bâtmî anlamlar hak-

kndaki bilgisine gelirsek, bu konudaki bilgisine göre Hakka döner.

Böylelikle harflerin srlarnn ve anlamlarnn bilgisini son haddine va-

rncaya kadar el-Bâtn isminden örenir. Böylelikle Hak, gerçekte hiz-

met yoluyla onun zuhurunu perdeler ve ilahi yaknlk olmakla birlikte

Hak olmakszn halk görür. Bu durum sradan insanlarn birbirlerini

görmesine benzer. Böylelikle âlemde hakikatinin gerektirdii ekilde

hüküm verir. Bu ise, kendisi ile âlem arasndaki münasebet için kevnî

bir suret olmasndan kaynaklanr. Bu nedenle âlemi bilemez. lahi ya-

knlk budur. Ve bu, Allah adamlarnn kendisine ulat mahku’l-

mahk’tir. Bu makama ulaan kii, Allah’ Allah ile görürken oluu Allah

ile deil kendisiyle görür. Bu makamda ise surelerin ilk harflerini hak-

kyla örenir. Bunlar, dier harfleri bilse bile, özellikle Elif ve Ra’dr.

u var ki ondaki hüküm, her nerede bulunurlarsa, bu makamda Elif ve

Ra’ya aittir.
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Bu makamda âlemdeki hükmü ise Lam, Mim, Sad, Kef, He, Ya,

Ayn, T, Sin, Ha, Kaf ve Nun olmak üzere dier harflere aittir. Bu ma-

kamdaki insan, mahku’i-mahk makamnda bu harflerle zuhur eder. Elif

ve Ra ile dc mahk makamnda gözükür. Bunlar, haklarnda Hz. Pey-

gamberin 'Görüldüklerinde Allah hatrlanr5

dedikleridir. Çünkü bu iki

harfle görünür surette kendilerine dönük tecellisi, Hakkn tecellisinin

ayndr. Dolaysyla onlar gören Hakk görür. Onlar, niteliiyle özde-

letikleri için (tahakkuk), görüldüklerinde Allah’n hatrland kimse-

lerdir. Onlar, ITak suretinde tecelli ettiinde Hakk müahede ederler.

Ben de O’nu bu tecellide görmütüm. Allah adamlarndan pek çok kii-

nin onu bilmediklerini veya inkâr ettiklerini görmütüm. Buna ardm
ve onlarn -emirlerini yerine getirmeleri nedeniyle- Allah ehli olduklar-

n anladm, yoksa, Allah’ bildikleri için Allah ehli deillerdi. Bu yönüy-

le onlar, iman ehlidir. Bu harfler arasndan Elif ile Ra arasnda üç mer-

tebe olduu için, Ra Elif kadar güçlü olmamtr. Çünkü Elif hareke ta-

mad gibi onu kabul etmez. Ra ise böyle deildir.

Bilmelisin ki, Allah ehline göre mahku’l-mahk dünya hayatnda

daha tam iken mahk, ahirette üstündür. Mahku’l-mahk halini ise Allah

ehlinin en seçkinleri elde edebilir. O, bedenleri nurlanm akllara aittir.

Mahk’a ise seçkinler ulaabilir ve nurlanm nefislere aittir. Allah bizi

‘malk’ lalüi sildii (alku’l-malk) ve hakkn kendisine tahsis ettii

kimselerden etsin! te bu ‘Hak ile yalnzlk
5

diye isimlendirilen haldir.

Çükü bu makamdaki insan, ne görünür ne müahede edilir. Baz in-

sanlar kendisini bilse, ona görünmezler. Bu hakikatten Allah ehli halveti

düstur edinmitir. Bunun nedeni. Hakkn kuluyla yalnz kalmay tercih

ettiini görmeleridir. Böyle biri, yaad zamanda bir kii olabilir ve

Gavs ve Kutub diye isimlendirilir. O, Hakkn kendisiyle yalnz ve -dier

yaratklar olmakszn- ba baa kald kimsedir. O, nurlanm bedenin-

den ayrldnda ise, yerini bir bakas alr. Bir zamanda iki ahs (Hak

ile) ba baa kalmaz. Bu ilahi yalnzlk, yaylmayan ve açklanmayan sr-

lar âlemindendir. Bizim onu zikretmemiz ve adn vermemizin yegane

nedeni, kendisinden habersiz olanlar, hatta onu hiç tanmayanlarn

kalplerini uyandrmak arzusudur. Çünkü ben benden önce kimsenin

onu zikrettiini görmediim gibi böyle bir haber de bana ulam de-

ildir. Bununla birlikte Allah ehlinin seçkinlerinin onu bildiklerini bil-

mekteyim. Kyamet gününde bu makama dikkat çeken bir rivayet var-
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dr. Oras büyük toplanma yeridir ve bu yerde kul Rabbiyle yalnz kala-

bilecektir. Allah örtüsünü onun üzerine çeker ve kendisinden meydana

gelen eyi onaylar. Ona öyle der: ‘Ben dünyada senin o günahn ört-

mütüm. Burada da onu senin adna gizleyeceim.’ Sonra onun cennete

götürülmesini emreder. Hadis, Allah üe yalnz kalmaya dikkat çeker.

Biz de senin dikkatini Haklan kuluyla yalnz kalmasna çektik. Bu kul,

bürün zamanlarda Allah’n ayndr. Hak kendi zamannda ancak ona

bakar. Bu, en büyük perde, en parlak örtü ve en parlak kvamdr.

K YÜZ ELL ALTINCI BÖLÜM
Ebdar (Dolunay) ve Srlarnn Bilinmesi

Dönü dolunaynn sülük dolunayna dönmesi körlük

Mi, niçin, nasl ve nedir soru edatlaryla bir incele

Varlk gerçi bu sorulardan münezzeh

Ondu eil ulan ile kür arasnda fark yok

Nispetlerin tevhidinde etki etmedii kimse

Eskilerin tevhidinde hayrete dütüü kimsedir

Kalptan kalba giriinde akln görmedik

Zât mertebesinin tevhidinde bir katksn

Bilmelisin ki, zikredilen hakknda ‘mevcut mudur, deil midir>’

denilemez, ta ki varl gizli olsun! Varl açk olan her varlktan ‘m-

dr’ sorusu kalkmtr. Bu soru bir varlk sorusudur ve ancak soru soru-

lann halini bilmemekten kaynaklanabilir. ‘Niçin’ sorusu da nedenli

hakknda sorulabilirken ‘nedir’ sorusu tanmlanabilen eyler hakknda

sorulabüir. ‘Nasl’ sorusu ise halleri kabul eden hakknda sorulabilir.

Hak ise bu soru edadaryla sorulan akledilir durumlardan münezzehtir.

Baka bir ifadeyle Hakkn zât, bu soru edatlarndan münezzehtir. Hat-
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ta bu sorular O’nun hakknda caiz olmaz. Ancak bu durum, varln

Hak olduunu ve bunu kabul etmeyen için geçerli deildir. Çünkü

Hakkn Allah olduunu düünen kimse, Hakkn kendisiyle zuhur ettii

eyin hükmünün mümkünlerin hakikatlerinin hükümleri olduunu gö-

rür. Öyleyse bu sorular ancak onlar hak edene sorulmu olur. Çünkü

bu sorular Hakka mümkünün aynyla zuhur etmesi yönünden sorul-

mutur. Öyleyse mümkünün kendisi, talep edilen eydir ve talip için i

belirsizlcmitir. Varl Hak olarak görmeyen kimse ise, bu sorular

kullanamaz.

Sonra konumuza dönerek öyle deriz: Ebdar (dolunay), Allah’n

hükmüyle kendisinde tecelli etmek üzere, âleme diktii bir örnektir.

Öyleyse Ebdar, âlemde Allah’n isimleriyle ve bu isimlerin hükümleriyle

ortaya çkan Allah’n halifesidir. Bu hükümler, rahmet, kahr, intikam,

balama gibi hükümlerdir. Nitekim güne de ayn zâtnda ortaya çka-

rak onu bütünüyle aydnlatr ve ‘bedir (dolunay) diye isimlendirilir.

Güne ise, bu esnada kendisini dolunayn aynasnda görür ve aya

-sayesinde dolunay diye isimlendirilmesini salayan- bir k giydirir.

Hak da, kendisini halife ata kimsenin aynasnda kendisini görür. Öy-

leyse halife, Allah’n hükmüyle âlemde hüküm verir. Hak, onu kendisi-

ne bilgi nurunu verenin gördüü gibi görür. Allah Teala öyle buyurur:

‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacamA58 Ona bütün isimlerini öretmi

ve melekleri kendisine secde ettirmitir. Halife de meleklerin kendisine

secde ettirileceini biliyordu, çünkü halife olan kimse, ancak kendisini

halife atayann özelliiyle zuhur edebileceini bilir. Öyleyse hüküm,

kendisini halife yapanndr.

Ebu Yezid, bir yerde Haldun karsndayken Allah kendisine öyle

hitap eder: ‘ki niteliimle birlikte yaratklarma görün. Seni gören beni

görmü, seni yücelten beni yüceltmi olsun.’ Öyleyse kullarn yüceltil-

mesi, kendilerinden deil, efendilerinin büyüklüünden kaynaklanr. -
te Ebdar’n srr budur. Allah dolunayn suretini güneyin karsnda ila-

hi halifeliin bir örnei olarak dikmitir. Hak, tam bir yaratl üzere,

kendisini halife atad kimsenin zâtnda görür. Çünkü o, Hak için an-

cak kendi suretine ve kadrine göre zuhur eder. Hakkn âlemin aynas

olarak gören ve âlemin bu aynada kendisini gördüünü düünen kimse,

âlemi güne, Hakk ise dolunay olarak görür. Her iki benzetme de sa-

hih ve geçerlidir.
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Bilmelisin ki, Allah insanlara örnek vermeyi dileyerek öyle bu-

yurmutur: ‘Allah Rablerinin çarsna olumlu karlk verenler için örnek-

ler verir.*
659 çerdikleriyle birlikte bütün âlem, kendisinden Hakkn Hak

olduu örenilsin diye, verilmi bir örnektir. Allah âlemi kendisine delil

yapm, âlemi incelemeyi bize emretmitir. Allah’n âlemde verdii ör-

neklerden birisi, güne karsmda aydr. Hak, kemaliyle âlemde zuhur

etmeyi sürdürmektedir ve bu nedenle de âlem bütünüyle.kamildir. Al-

lah âlem için iki yön yaratmtr; zahir ve bâtn! Tecellisini idrakte

zâhirden eksileni bâtn alr ve onda zuhur eder. Âlem Hak ile sürekli

korunur ve durumun böyle olmas zorunludur.

Allah karsmda âlemin üç durumu vardr: Birincisi, Hakkn âlem-

de ez-Zahir ismiyle zuhurdur. Bu zuhurda iin herhangi yönü âlemde

gizli ve bâtn kalmaz. Bu, belirli bir yerde gerçekleir. Sradan insanlar

için bu yer, kyamettir. kinci mertebe ise, Hakkn kendisinde el-Bâtn

isminde tecelli ettii yerdir. Böylelikle Hakk -gözler deil- kalpler mü-

ahede eder. Bu nedenle de i kendisine döner ve herkes O’na dayand-

n ve -hakknda bir bilgisi olmakszn veya bir delili incelemeksizin-

O’nu ikrar ettiini yaratlndan örenir (bulur). Bu, Haklan el-

Bâttn’daki tecellisinin hükmüdür. Üçüncü mertebede ise Hak, ez-Zahir

ve 'el-Bâtn isminde tecelli eder. Böylelikle ez-Zâhir’de tecelli ettii öl-

çüde idrak edilirken bâtnda da tecelli ettii ölçüde idrak edilir. Öyleyse

Hak, âlemin bütününe her zaman ve sürekli tecelli eder. Âlemin tecelli-

deki mertebeleri ise, kendiliindeki mertebelerinin farkll nedeniyle

deiir. Hak, âlemdekilerin istidatlarna göre tecelli eder. Bunu anlayan

kimse, Ebdar’n varlnn sürekli olduunu anlar! ‘Allah doruyu söy-

ler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZ ELL YEDNC BÖLÜM
Muhadara'nm Bilinmesi

Muhadara, kesin delilin rivayetiyle kalbin huzur bulmasdr. Bunun

yan sra muhadara, âlemin kendilerini talep ettii içerdikleri hakikatler

nedeniyle, ilahi isimlerin komuluudur.

isimlerin zât mertebesinde karlkl sohbeti

Geçmi ve gelecek zamana delil

Ben bunu söylerim, olu varlklarn gösterir

Çünkü hem ac hem hazlar var

Mahvn varl olmasayd bizim nezdimizde sahih olmazd

Ya da bilenin nezdinde: ispatn varl
,

Muhadara, dince emredilen deerlendirme ve teorik aratrma eh-

linin niteliidir. Onlar, medlulünü kendilerine verinceye kadar delili

tam incelediklerinde, Allah baka bir delil daha verir. Bu delili de sahip

olduu delaleti örenene kadar incelerler. Onun neyi gösterdiini ve

medlulünü örendiklerinde ise, Hak kendilerine baka bir delil daha

gösterir. Böyle sürüp gider. Bu durum ‘

Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve

nefislerinde göstereceiz^ ayetinde belirtilir. Allah, ayetler göstereceini

zikretmi ve onu tek bir ayet yapmamtr. Sonra öyle demi: Ta ki

Hak olduu onlara görünsün .’
661 Bu ise, onlarn delilin yönünü görmeleri

ve medlulün örenilmesidir. Bu, mükaefe keiflerinin kendisinde fark-

llat bir meseledir. Bu balamda bir ksmna delil ve medlulü keif

yoluyla verilmitir. Bu medlül, delilinden bakasm hiçbir zaman ver-

mez. Öyle ki baz bilginler öyle zannetmitir: ‘Aklî delili incelemek su-

retiyle sahibine verilen vehbî ilimler kiiye ancak kendi delilleriyle veri-

lir. Çünkü onlar, aklî bir ekilde delilleriyle irtibatldr .

5

Bir ksm ise

öyle der: Allah diledii kimseye aklî delillerle idrak edilebilen vehbi

bilgileri baka delillerle verir. Çünkü amaçlanan, delilin kendisi deil,

medluldür. Aklî düüncede -kendisiyle irtibatl olduu yönden- bir e-

kilde doruluk yönü ortaya çktnda, delile gerek kalmaz. Çünkü unu
örendik: Delil medlulün nefiste gerçeklemesinin mukabilidir. Bu ikisi
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ise, bir araya gelmez.’ Böyle bir deerlendirme hatadr. Medliil ile bir

araya gelmeyen, delilin kendisi deil, delili incelemektir. Çünkü delili

inceleyen kimse, yitiren, bilan ve medlulü elde edendir.

Kul yönünden muhatlara, ilahi ve kevnî isimlerle gerçekleir. Bu

durum, Hakkn kevnî isimlerle kendisini nitelemesi yönünden kaynak-

lanr. lahi isimlerle de alan kendisini isimlendirir ve her iki mertebe

bütün isimleri hak eder. Bu, âlemin ilahi surete göre yaratlm olduu-

nu destekleyen hususlardandr. lahi isimler ile âlemin isimleri bir araya

gelip (mhadara) övünme meydannda yürüdüklerinde, Allah münafk-

lar ile ‘ilahi mertebe
5

ile alay edenlerle ‘alay eder.’ Hak tuzak kuranlara

‘tuzak kurar’, gücüne ramen doay boyun egdirene ‘arr.’ Bütün

bunlar, sonradan olanlarn özellikleridir. Hak, onlarn isimleriyle kendi-

sini niteledii gibi kadir, yaratc, alim vb. olmakla da kendisini nitele-

mitir. Hepsi, sûflere göre, nispi asim asldr -ki o âlemi var edendir.

Bir ksm ise ayrt etmitir. Böylelikle güzel isimlerin zdarn, âlemde

kendisinden ilahi mertebeye geçilen asl yapmtr.

Muhadara’nn bütün ahslardaki hükmü, kendisinde güçlenen (te-

orik) aratrmann verisine göre deiir. Allah ehlinin halleri de bu ko-

nuda deiir. Bu durum ‘Bu konuda tefekkür eden toplum için ayetler var-

dr ’662 ayetinde belirtilir. Allah'n zât hakknda düünmek imkânszdr.

Geride âlem üzerinde düünmek kalmtr. Öyleyse düünmenin konu-

su, güzel isimler ve yaratlmlarn isimleridir. Bütün isimler, o halde,

bu yaklama göre oluta asildir. simlerin karlkl sohbetlerini ve mü-

nazaralarm örenen, daha önce yok iken oluun varlna kimin etki et-

tiini de örenir. Acaba ona Hak m etki etmitir, yoksa kendi istidad

m veya her ikisi birden mi etki etmitir. Muhadara’nn yarar bunu ö-
renmektir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’
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K YÜZ ELL SEKZNC BÖLÜM
Levami'in Bilinmesi

Levami, tecelli nurlarndan iki vakit veya buna yakn bir süre geri-

de kalan nurlardr.

Tevhidimin nurlar parldad

Tecridimle yalnz kaldmda

Parltlar her gözüktüünde

Tahdidimle bize izin verdi

Her snrlanm olan yönelir

Yok olmaya ve dalmaya doru

Kendi cinsinden ayrlmas bir bilgidir

Tevhidimin eksikliinden gözüken bilgi

Levami, zevkin üstünde -çünkü onlar ilkeye ilavedir- ve içmenin al-

tndadr. çme ise bazen kanma (reyy) derecesine varrken bazen de

varmayabilir. Tecelli nurlar iki anda veya buna yakn bir süre sabit ka-

lrsa, levam’ (parltlar) diye adlandrlrlar. Bu ise, zât tecellide mey-

dana gelmez, ancak münasebet tecellisinde meydana gelir. Münasebet-

lerde tecelli ettiinde tecelli, münasebetin sürdüü ölçüde sürer. Müna-

sebetin süresi az ise tecelli nurlar da az bir süre sabit kalr. Çünkü ilahi

e’nlcr, kendilerini brakmaz. Kendi balarna var olan hakikaderin d-

nda sadece hzla yok olan arazlar vardr. Bu nurlar iki an veya ona ya-

kn bir süre sabittir. Çünkü birinci vakit onlarn zuhuru, ikinci vakit ise

parladklar kimseye verdiklerini vermeleri içindir. Çünkü (kendilerini

karlayan) mahal, onlarn parlamas esnasnda korkar. Bu, kendisinden

ayrlm olduu tecelliyle yakn tanklk içindedir. Böylelikle parltlar,

kendisinde bulunan korkunun ve ilginin dalmasn bekler. Korku ve

ilginin dalmasndan sonra ise, idrak mahalli ve yeri, parltlarn getir-

dii eyleri alr. Burada onlarn beklemesi derken, pe pee gelmelerini

kastetmekteyim. Kabul gerçekletiinde ise, hükümleri geçer ve kaybo-

lur. Bu kez ya benzeri veya farkls olmak üzere bakalar gelir.
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Bu tecelli sahibi her zaman süratle his âlemine döner. Bu levami ise

ilahi ilimler getirir ve olula ilgili bilgilerle irtibatlar yoktur. Öyleyse bu

bilgiler, soyut ilahi bilgilerdir. Levami’in doruluk ölçütü de budur.

Kendi halinde insan bir bilgi bulursa, böyle bir ey levami deildir.

Çünkü tecelli türleri pek çok ve hükümleri türlü türlüdür. Bunu bilme-

lisin! ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr i

K YÜZ ELL DOKUZUNCU BÖLÜM
Hücum, Bevadihin Bilinmesi

Hücum, kiinin bir çabas olmakszn, vaktin geçmesiyle kalbe ge-

len eydir. Bevadh ise anszn ürkme tarznda kalbe gaybten anszn ge-

len eydir. Bu ise ya sevinç veya üzüntü gerektirir.

Bevadih nuru gayhlerin anszn gelii

Karanlklarda dönüp dolaan kalplere

Kefhücumunun varidat onu meydana getirir

Bir halde, zaman haliyle onu takip eder

Eer oyaratlmzn ruhuna gelseydi

Ruhumuz ne ne/s ne beden olarak tedbir edilmezdi

Allah bizi ve seni kendinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki,

bevadih-hücum, sahv-sekr, zevk-ürb ve benzeri terimler, gaybden kalp-

lere gelerek bulunduklar kimselerde farkl etkiler meydana getiren hâl-

lerdir ve bu gelen ‘varid (gelen)’ diye isimlendirilir. Kulun bu gelenleri

elde etmede çabas yoktur. Bununla birlikte onlar, kendilerini kabul

etmek için istidad olan kalplere kulun çabas olmakszn anszn gelir-

ler. Bir varid kalbe kulun çabas olmakszn anszn gelirse, bu vand ona

vaktin kaçmasnn üzüntüsünü verir. Çünkü varid, vaktinin kendisinde-

ki hükmünden habersiz kalp da vaktinin varidi karsnda gereken say-
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gy göstermeyen kimse adna bir uyarcdr. Hak ise, kendinden bir

inayet olarak, kendisini uyarmak istemitir. Bu nedenle de, içinde bu-

lunduu vakti kaçrdn açklamak ve Allah karsnda edepsizlik ya-

panlardan olduunu ikaz etmek üzere Allah’tan bir elçi olmak üzere,

kendisine bu varidi göndermitir. Bu nedenle de vakti kaçrm olduu-

na pimanlk duyar. Bu pimanlk ise, vaktinden kaçrm olduu eyin

karln bir fazilet olarak kazandrr ve böylelikle âdeta vaktinin hük-

münden bir ey kaçrmam gibi olur. Bu büyük bir hatadr. Böylelikle

vaktinin pimanlk süsüyle süsler. Sanki vaktini yitirmemi ve kendisin-

de hazr bulunmu gibi edebinin ziynetiyle süslenir. te bu, hücumun

faydasdr ve kaçrd vakti onarr. Bu konudau dizeyi söyledik:

Ömründen kaçrdn telafi için hücum et

Yolculuunda azn Rahman olsun

Bevadih anszn gelir. Bunlar, vaktin hükmüne göre, gaybten kalbe

gelir. Sûflerin terimlerinde bevadih, kalpte bir sevinç veya üzüntü ver-

mek üzere gelen eydir. Ardndan kii alar veya güler. Bu, Ebu Yezid

Bestamî’nin ifadesidir. öyle der: ‘Bir müddet aladm, bir müddet

güldüm.’ Burada bevadih’in hükmü altnda olduunu kastetmektedir.

‘Artk ne gülüyorum, ne alyorum.’ Burada ise, bevadih halinden etki-

lenmeden azamet (yücelik) haline geçtiini kastetmektedir. Bevadih, ni-

telenen kimsede bulunabilir. Nitelii olmayann bevadihi de yoktur. u
var ki bevadihin, O’nun mertebesinden olduu için, ne zaman gelecei

bilinmez. Geldiklerinde ise anszn gelir ve getirdii eyi brakp ayrlr.

nsanlarn aina olduu bevadih hali ise sevinçle veya üzüntüyle snr-

lanmaz. Sûflerin terimletirdikleri bevadih ne demektir? Bu da, insanla-

rn bildiinin ayndr. u var ki sûfîler, sevinç ve üzüntü getiren eyleri

bedihe (bevadih) diye isimlendirmitir. Bunu gerektirmediinde ise on-

larn bevadihteki halleri de dier insanlarn halleri gibidir. Fakat sûfler,

bir kez geldiinde bevadihin hükmünün kesinlikle hatal olmayacan

da bilir. Getirdikleri her (bilgi) isabetlidir. Bu nedenle eyhler müritle-

rine ‘Allah’tan bilgi alma’ konusunu öretmek üzere bir meseleyi sor-

duklarnda, cevapta düünmek üzere onu brakmazlar. Çünkü bu du-

rumda onlarn cevaplan, fikrin neticesi haline gelirdi. Onlara ‘soru sor-

duum konuda sadece kalbine gelenle cevap ver, soru sorulurken kalbi-
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nc ilham edilen eye bak ve ilk bakta onu söyle’ derler. Mürit böyle

yapmazsa, ccvabm kabul etmezler. Düüncesinden ve incelemesinden

verdii cevabnda doru bile söylese, kabul etmezler. Çünkü Allah, hiç-

bir nefes kullarndan birisinin kalbinden habersiz kalmaz. Aksine her

vakit, onu gözeder. Böylelikle diledii ekilde ona her nefes (bilgi) ve-

rir. Rablerinin kendilerindeki etkilerinden dolay kalplerini gözeten

kimseler, her nefes varidin geliiyle cevap verirler. Böylelikle, âr’nin

muduluklar için belirlemi olduu erî ölçüye göre onun gereiyle

amel ederler. Muduluk yoluna uymazsa, bu varidi de özel bir ekilde

alma imkânlar vardr. Böylelikle Hakkn bir uyars ve büdirmesi olarak

onu alrlar, yoksa zahirlerinde ve bâtnlarnda etki eden bir ey olarak

almazlar. te sûflere göre bevadih ve hücumun anlamn sana açkla-

m olduk. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ ALTMIINCI BÖLÜM
Kurb'un (Yaknlk) Bilinmesi

Kurb (yaknlk), itaaderi yerine getirmektir. Bazen ise yayn iki

ucunun yaknln anlatmak için kullanlr. Bu ikisi, bir çizgiyle kesilen

dairenin iki ucu veya daha yakn olma halidir.

Bir çizgiyle kesersen küreleri

ki uç çkar ortaya; Hakknyaknl budur ite

Ondan, o ikisinden daha yakn olana geçin

Ulanca ona, düüncenin hükmü parldar

Miraçlarn ruhlarla ilikisi

Gözün gördüünden bakadr

Allah teala öyle buyurur: ‘Ona ah damarndan yaknz.*64 Allah

kendisini kullarna ‘yakn olmak’ haliyle nitelemitir. Yaknlk ile kaste-
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dilen, kulun nitelii olmasdr. Kul, Hak kendisine yaknlkla nitelendi-

i gibi, Hakka yaknlk özelliiyle nitelenir. Nitekim Allah Teala öyle

buyurur: ‘Her nerede olursanz olun, O sizinle beraberdir.’665 Adamlar,

hangi surette tecelli ederse etsin, Hak ile beraber olmak ister. O, daima,

kullarnn suretlerinde tecelli edendir. Kul da, sürekli tecelli ettiinde,

Hak ile beraberdir. Kul her zaman bir mekândadr. Allah ise kul her

nerede olursa, sürekli omurladr. Hak için mekân, tecelli ettii bir yer-

dir.

Arifler, sürekli yaknl müahede ederler, çünkü onlar, kendile-

rinde ve bakalarnda, suretlerde sadece Hakkn tecellisini müahede

eder. taatleri yerine getirmek anlamndaki yaknlk, bedbahtlktan kur-

tularak, kulun mudulua yaklamasdr. Kulun muduluu, tüm arzula-

rnn gerçeklemesindedr ve böyle bir ey onun adna ancak cennette

gerçekleir. Dünyada ise muduluuna zarar veren baz amaçlarn b-

rakmas gerekir. Genelin muduluu ve genel muduluk, mudulua yak-

lamaktr. Sradan insan, mutlu olmak için itaat eder. Ariflerin yaknl
ise, zikrettiimiz ekildedir. Öyleyse arifin muduluu, muduluu ve

ilavesini içerir. lahi isimler ve onlarn var olanlardaki hükümleri olma-

sayd, âlemde yaknlk ve uzaklk ortaya çkmazd. Çünkü bütün vakit-

lerde her kul ilahi bir isme yakn iken baka bir isme uzaktr ve o ismin

kendisinde hükmü yoktur. Kulun yakn olduu ve bulunduu anda hü-

küm sahibi olan ilahi isim, onun bedbahdktan kurtulmasn ve mutlu-

lua yerlemesini gerektiriyorsa, sûfilere göre amaçlanan yaknlk bu-

dur. Baka bir ifadeyle bu, kula muduluk veren her eydir. Bunu ver-

mezse, sûfilere göre yaknlk saylmaz. Bununla birlikte söz konusu hal,

terimsel anlamyla yaknlk kabul edilmese bile, belirli bir yönden yalan-

lk olabilir. Hz. Peygamber bu konuda kutsi bir hadiste Rabbinin öyle

dediini bildirir: ‘Bana yaklaanlar farz kldm eyleri yerine getirmek-

ten daha sevimli bir ile bana yaklamadlar. Kul bana nafile ibadederle

yaklamay sürdürür. En sonunda onu severim. Sevince onun duymas,

görmesi, eli ve destekçisi olurum.’ Allah Teala kutsi bir hadiste ise öyle

der: ‘Bana bir kar yaklaana bir arn yaklarm. Bana bir arn yakla-

ana daha fazla yaklarm. Bana koarak gelene ben daha hzla koa-

rm.’ Bir ayette öyle buyrulur: ‘Kullarm beni senden sorarlar. De ki, ben

yaknm ! Dua edenin duasna karlk veririm.’
664 Ölü hakknda ise öyle

der: ‘Biz ona sizden daha yaknz. Fakat siz görmezsiniz.**
7
Bize göre bu-
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nun anlam, ‘siz ayrt edemezsiniz’ demektir. Baka bir ifadeyle görür-

sünüz, fakat neyi gördüünüzü bilmezsiniz, dolaysyla görmez gibisi-

niz.

Bilmelisin ki Allah’a yaknlk üç tarzda gerçekleir: Birincisi, Allah’

bilmek için elden geldiince teorik gücü kullanarak yaklamaktr. Bu

konuda bütün gayreti sarf ettikten sonra, yanlmak veya doruyu bul-

mak durumu deitirmez. Bazen müçtehit, delil olmayan bir eyin delil

olduuna inanabilir. Allah da kendisini doru delil sahipleri gibi ödül-

lendirir. Allah, ifadesinden kendisinden anlald kadaryla, belirttii-

miz bu hususa u ifadeyle dikkat çekmitir:
‘
Delili olmadan baka bir ila-

ha ibadet eden kimse ...’
6** Baz bilginler, içtihadn hem inanç hem de

amel konularnda geçerli olduunu belirtmilerdir. Müçtehit yanlrsa

bir sevab, isabet ederse iki sevab vardr.

kinci tür ise, bilgiyle yaklamak iken; üçüncü tür, amelle yakla-

maktr. Bu ksm, iki ksma ayrlr. Birincisi, farz ibadederi yerine ge-

tirmek, dieri zahirde ve bâtnda menduplar (nafile ibadederi) yerine

getirmektir. Bilgiyle yaklamak, bilgi sahiplerinde gerçekleebilir. Allah

onlar ‘O kendisinden baka ilah olmadna tanklk etti ve bilgi sahipleri

de"*
69 ayetinde zikretmitir. ahidik, görmekle mümkün olabilir, yoksa

geçersizdir. Görmeye kuku ve tereddüt giremez. Teorik gücün verdii

bir delille Allah’ birleyen insan, zikredilen bu grup içinde yer almaz.

Çünkü fikir gücünden hareket eden insan, bu güç kendisine bir bilgi

verse bile, deliline kuku ve kesin kantna tereddüt iliebilir. Bu durum

ise, kukuyu reddetmede hayrete ve incelemeye sevk eder. Bu nedenle

teorik delilin verdii bilgiye sahip olan insan, görerek (bilgi eden) kadar

güçlü olmaz. Bu snf, Allah Teala bunu gerektiren bir takm nedenlerle

cehenneme girmesini takdir ettiinde, efaatçilerin efaatinden sonra

ateten çkartaca kesimdir.

Amelin alad yaknlk, organlarla ilgili zahirî bilgi ile nefisle ilgili

bâtnî bilgidir. Bâtnî amellerin en geneli, Allah’a ve O’nun katndan ge-

lenlere inanmaktr. Bu iman, bilgiden deil, peygamberin sözünden

kaynaklanmaldr. ‘man ameli’, yapma ve terk eklindeki bütün davra-

nlar içerir. Zahirî veya bâtn bir günah ileyen bir mümin, amelin

‘günah’ olduuna inanmas yönünden Allah’a yaknlk elde eder. Mü-

min, iyi amelin katmad srf kötülük ileyemez. Bu nitelikteki birisi
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hakknda Allah Teala öyle buyurur: ‘Umulur ki, Allah onlarn tövbelerini

kabul eder.*
70 Onlar adna bir yaknlk veya Allah’n kendilerine onlar

kendisine dönsün diye döneceini belirtmedi. Bu dönü, affetme, ba-

lama ve günahlar silme eklindeki bir dönütür. Bütün bilginlere

gör Allah için ‘umulur ki’ ifadesi zorunluluk bildirir. Öyleyse bütün

farzlarn kabul edilmesini geçerli klan art, farz olan imandr. Sonra

kul, farzlar yerine getirmekle Allah’a yaklamay sürdürür. Bu farzlarn

ürünlerini dünyada elde eden kimse, Hakkn duymas ve görmesi haline

gelir. Artk Hak onun iradesiyle irade eder. O ise, kendi iradesinin

Hakkn gerçeklemesini irade ettii ey olduundan habersizdir. Bunu

bilirse, bu makam sahibi deildir. te bu, farzlar yerine getirmenin öl-

çütüdür ve bu yaknlk, Allah’a yaklalabilecek en sevimli eydir. Nafile

ibadetlerle gerçekleen yaknlk ise, Allah nafile ibadederle yaklaan da

sever. Allah’n sevgisi ise, kendisine Hakkn onun kula ve gözü olma-

sn kazandrr. Nafile ibadetlerin salad yaknlktaki ölçü budur.

Muhabbetin sevende bir takm mertebeleri vardr. Allah kendisini

farz ibadetleri yerine getiren kullarn sevmek özelliiyle nitelemitir.

Nafile ibadeder hakknda ise öyle buyurur: ‘Onu sevdim.’ Burada her-

hangi bir dereceden söz etmemitir. Allah kendisine ve kendi katndan

gelene iman etmesini kula farz klmtr. Öyleyse mümin, Hakkn sevgi-

sine ve ‘daha çok’ olan sevgisine mazhardr.

Organlarn ameline gelirsek, o da bir yaknlktr ve organn ürünü-

nü devirmesi gerekir. Baka bir ifadeyle, herhangi bir snrlama olmak-

szn bütün insanlarda geçerli olmak üzere, her organn kendi amelinin

ürününü devirmesi gerekir. Fakat hangi snftan ve hangi yerden olur-

larsa olsunlar, insanlar bu konuda farkl derecelerdedir: Burada bu

amelle yaknl amaçlayp amaçlamam olmas durumu deitirmez.

Çünkü amel kendi terazini talep eder. Kukusuz amel organdan mey-

dana gelmitir ve artk bu onun adna bir haktr. Niyet ise nefsin hakk-

dr. Öyle ki, bir insann hakkn ele geçirmek üzere, yalan bir yeminle

Allah’ zikretmi olsayd bile insan, Allah’ zikretmi olduu için organ

zikretme sevab elde ederdi. Nefse ise bu konuda niyet ettii ey düer.

Zikrettiimiz hususa eriatta eriatn zahirî hükmünün yemini nedeniy-

le böyle birinden talep edenin hakkn düürmü olmasyla dikkat çeki-

lir. Zikrin dünyada zâhirdeki etkisi bu güçte ise, Rabbini zikreden or-

gann ahirette neyi devirecei hakknda ne zannedersin? Çünkü orga-
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nn nefsin bu esnadaki niyetinden haberi yoktur. Dolaysyla onun pay

sadece Allah’n zikrini söylemektir. Bu zikrin vebalinin nefse dönüp

dönmeyeceini de bilmez. Ya da onun eriata uygun olup olmadn
da bilmez. Bu nedenle organlar ve deriler kendilerinden meydana gelen

ameller hakknda onlar yöneten nefse kar ahitlik yaptklarnda, gü-

nah veya sevap ilediklerini söylemezler. Onlarn ahitlikleri sadece yap-

nklarvla snrldr. Allah ise o amel hakkndaki hükmünü bilir. Bu ne-
*

denle kyamet günü ‘Dilleri, elleri, ayaklar yaptklar karlnda aleyhle-

rine tanklk eder .*’71 Hâlbuki o amelin itaat veya günah olduu husu-

sunda tanklkta bulunmazlar. Çünkü onlarn mertebesi, bunu gerek-

tirmez. Öyleyse insan bedeni yönünden bütünüyle mutlu iken nefsi yö-

nünden -mümin ise- durumu karktr.

Allah’n yaknlna gelirsek, bu yaknlk, iki ksmdr: Birinci tür,

rahmet, efkat, balama, affetme ve ihsan yaknldr, ikinci tür ise,

açklanmas mümkün olmasa bile kendisine ima edebileceimiz yakn-

lktr. öyle deriz: Kulu için Hak, kendisine tecelli ettiinde ya madde-

de veya madde dnda tecelli eder. Bir madde -ki suret demektir- içinde

kendisine tecelli ederse, yaknlk müahede mecüsinde ve görme hazre-

tinde maddeye tabidir. Maddenin dmda kendisine tecelli ederse, men-

zil ve mertebe yaknl gerçekleir. Buna örnek olarak, vezirin, kadnn,

valinin ve makam sahibinin hükümdara yaknln verebüiriz. Çünkü

bu anlamyla yaknlk derece derecedir. Bazen birisi bir mecliste bulu-

nur ve kendisinden daha üstün olan kimse ayn mecliste daha uzakta

bulunabilir. Böyle birinin bir meclisteki yaknl, kendisinden daha üs-

tün olandan üstünlüünü gerektirmez. Çünkü maddelerin hükümleri

surette nefislerin hükmünden farkldr. Bunu örenince. Hakkn yakn-

ln örenmeye yaklatn demektir. Hakkn yaknl ile iki kiinin ya-

knl ayn eydir. Sana yakn olan kiiye sen de yakn olursun. Gerçek-

te ise Allah’tan uzakla imkân yoktur. Uzaklk göreli bir durumdur ve

ilahi isimlerin hükümlerinde ortaya çkar. Öyleyse bir ahsta ilahi bir

ismin hükmünün zaman, onun kula kulun o isme yaknlnn zaman-

dr. ahsta vaktin hükmünü elinde tutmayan ilahi isim ise, kendisinden

uzaktr. Avucunda bulunduun birisinden nasl uzak olabilirsin ya da O
senden nasl uzak olabilir ki? Allah Âdem’e sa elini -ki her iki eli de sa
ve mübarek eldir- açmam myd? Ellerini açtnda Âdem’i ve zürriye-

ti elindeydi. Hakkn- sa avucunda bulunan biri ebedî bedbaht kalabilir
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mi? Dier avucunda ise bütün âlem vard. Âdem’in temyiz için sa eli

seçmesine bak! Hâlbuki o, rabbinin her iki elinin de sa ve mübarek el

olduunu biliyordu. Bunun nedeni söylediimizdir. Maddi bir surette

tecelli gerçeklemeseydi, iki el kapanma ve açlmayla nitelenmezdi.

Yaknln anlamna dikkatini çekmi olduk. Artk, bu diyarda te-

celli ehli isen, Hak karsnda kendinden bunu örenirsin. Tecelli mad-

delerde gerçekletiinde, hiç kukusuz, snrlar gerçekleir. Bu balam-

da kar, arn, yürüme, koma gibi halin gereine göre durumlar mey-

dana gelir. Çünkü maddelerin yaknl hallere tabidir. Halin deerine

göre, iki yaknlk arasnda maddede yalanlk gerçekleir. Buradan ise

yaknlk halinin bunu verdii örenilir. Öyleyse yaknlk, hallerin ter-

cümandr.

Suretlerin mekânlaryla Allah’a yaknlk ise, bu durum ancak özel

anlamda halifelere aittir. Onlarn peygamber olup olmamalar birdir.

Çünkü risalet, ilahi bir nitelik deildir. O, sadece gönderen ile gönde-

rildii kimseler arasndaki bir ilikidir. Bu sayede elçi, kendisini gönde-

renin bildirmek istedii eyleri ulatrmada onun yerini alr. Öyleyse re-

sul, halifedir ve özellikle de tebli iinde vekildir. Halifelik ve vekilliin

tamamlanmas ise, ilahi isimlerin gerektirdii kahr, korkutma, ikaz,

uyarma, rahmet, balama, intikam, günahlar silme, hesaba çekme,

gibi hükümlerde gerçekleir. Hesaptan veya hak edi miktarn aldktan

sonra hesab balamak olmakszn, ilahi mertebede (anlalmas) en

güç konulardan birisi müsaderedir. Bu durum ‘Yaptndan sorumlu tu-

tulamaz
5673

ayetinde belirtilir. Cezalandrma ve balama ise, tespit et-

mek, hesaba ve sorguya çektikten sonra gerçekleir. Bu durum ‘Onlar

hesaba çekilecektir
7673

ayetinde belirtilir. Baka bir ayette ise ‘Kesin delil

Allah’a aittir
'674

denilir.

Öyleyse halifelikte suret sayesinde yaklamak, iki tarzda gerçekkir:

Birinci tür, ilahi bildirimle gerçekleen yaknlktr. kincisi ise, herhangi

bir ilahi bildirim olmadan yaknlktr. Bununla birlikte o kiinin hü-

kümleri nüfiz eder. Böyle bir yaknlk edep diliyle, yani edeplilerin di-

liyle halifelik veya kii halife diye isimlendirilmez. Söz konusu kii ise,

gerçekte halifedir ve o da halifeliktir. Öyleyse halifeler, halifelikte derece

derecedir. Bir bildirme olmakszn halifelik, manevi yaknlkta daha yet-

kindir. Çünkü bildirme, zâhir emir yoluyla halifelik, halife atanan kim-
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eyi suretten uzaklatrr. Çünkü onun âlemdeki hükmü, bakasndan

kaynaklanan bir emirden deildir. Aksine o, kendisi nedeniyle hüküm

sahibidir. Kim âlemde kendisi nedeniyle hüküm verir ve hükmü ilahi

bir emir olmakszn ilerse, ilahi surete ilahi emirle yerletirilen kimse-

den daha yalandr. Fakat o, ilahi emrin halifeliine bitimedii kimse-

den mutlulua daha yakndr. Mutlulua yaknlk ise, Allah’ bilenlerin

nezdinde talep edilen eydir.

Yaknln bilinmesi hakknda bu kadar açklama yeterlidir. ‘Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr.*75

K YÜZ ALTMIBRNC BÖLÜM
Bu'd'un (Uzaklk) Bilinmesi

Bilmelisin ki, bu’d ve uzaklk, günahta kalmak demektir. Bazen in-

sann kendinden uzaklamas anlamnda da kullanlr.

Senden uzaklamak yaknlk

Yaknln birlii ve ikilii

Bir imam gördüümde

Kavme düzeltin diyor

Namazda saflarnz

Yükseklik ve yaknlk ona ait

Örenirsin, benim varlm

Beka ve yüksekliin ait olduu eydir

Bilmelisin ki, bu’d (uzaklk), hallerin deimesiyle deiir. Böyle-

likle hal karinelerinde kendisinden kast edilen eye delalet eder. Haller

ve yaknlk hakknda bütün bu zikrettiklerimiz kulun nitelii olmaynca,

onun yokluu uzakln ta kendisidir. Bu, sûfilerin kendisine iaret etti-
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i bütün hususlarn ana fikridir. Bize göre uzakln hükmü, sûfilerin

‘uzaklk’ anlamnda ortaya koyduklarndan farkldr. Bununla birlikte

biz onlarn uzaklk balamnda ortaya koyduklar görüleri kabul ederiz

ve o da hiç kukusuz uzaklktr. u var ki biz, ona sûfilerin göz ard et-

tii -yoksa bilmediklerinden deil- baz hususlar ekledik. Onlar bu hu-

suslar uzakln bilinmesiyle ilgili zikretmemi, yaknlk bahsine kat-

mlardr. öyle ki: Yaknlk toplanma, uzaklk ise dalma ve ayrlma-

dr. Toplanmay salayan ey dalmaya yol açan eyden bakadr. Öy-

leyse uzaklk yaknlktan baka bir eydir. ki durumun herhangi bir

eyde toplanmas, yaknln zirvesidir. Çünkü onlardan her biri, top-

lanmann kendisinde gerçekletii hususta ötekinin ayndr. O ikisinden

her biri dierinin sahip olmad bir özellik nedeniyle arkadandan ay-

rldnda, ondan ayrm olur. Ondan ayrlmas ise, uzaklk demektir.

Çünkü bu, sayesinde aynmamn gerçekletii bir özellie sahip olmas

nedeniyle ötekinin ayn deildir. Bu durum, eyann tanmlarnda orta-

ya çkar. Uzaklk ortaya çktnda hüküm deiir. Bazen uzaklk, arzî

bir nitelikten kaynaklanabilir. Örnek olarak, zât bu durumlar kabul

eden kimse hakknda mekân, zaman, had, miktar, olular, renkler gibi

nitelikleri verebiliriz. Aralarnda herhangi bir birlik bulunmayp da bü-

tün yönlerden ayrlk bulunan iki varlk, uzakln en ileri örneidir. Bu

anlamda âlemden Allah’tan daha uza yoktur. Çünkü zât yönünden

kendisini Allah ile bir araya getirecek herhangi bir özellik yoktur. Bu

durum ayette geçer. Allah teala ‘Allah âlemlerden müstanidir
’676 buyu-

rur. Allah vard ve O’nunla birlikte baka bir ey yoktu. Sonra, bundan

bir aa derecedeki uzakla inerek öyle deriz: ‘Kul kölesi olduu kim-

senin efendisi olamaz.’ Öyleyse kulun efendisinden uzakl kadar uzak-

lk yoktur. Öyleyse kulluk, bir yaknlk hali deildir. Kul sadece kulu

olduunu bilmekle efendisine yaklaabilir ve bu ise onun kulluu de-

mek deildir. Öyleyse kulluu efendiden uzaklamay gerektirirken kul-

luu bilmek ise efendiye yaknl gerektirir. Allah’a yaklamak husu-

sunda hayrete düen ve neyle yaklaacam bilemeyen Ebu Yezid’e Al-

lah srrnda öyle der: ‘Ebu Yezid! Bana ait olmayan özelliklerle bana

yaklaabilirsin! Bunlar zillet ve yoksulluktur.’ Böylelikle Allah kendin-

den bu iki nitelii, yani zillet ve yoksunluu dlamtr. Hakkn kendiT

sinden dlad ise, kendinden uzaklk niteliidir. Öyleyse bu niteliin

bulunduu kimse -ki uzaklk gerektiren niteliktir o- niteliin bulundu-
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u yerdedir. Bu nitelik ise uzaklk gerektirir. Baka bir vakit Ebu Yezid

Rabbine öyle der: ‘Sana neyle yaklaabilirim?’ Bunun üzerine Hak

kendisine öyle demi: ‘Nefsini terk et ve uzakla.’ Ebu Yezid nefsini

terk ettiinde ise, kulluu terk etmi demektir. Çünkü kulluk, efendi-

den uzaklamann ta kendisidir. Öyleyse kul efendiden uzaktr. Ebu

Yezid zillet ve yoksulluk halinde kendisinden uzaklamak isterken nefsi

terk etmekle de Allah’n ahlakyla ahlaklanmak yoluyla yaknlk istemi-

tir. Bu, sayesinde bir araya gelmenin gerçekletii eydir. Öyleyse mad-

delerde olmadan gerçekleen tecelli (tenzih) uzaklk tecellisiyken mad-

delerde gerçekleen tecelli ise yalanlk tecellisidir (tebih). lahi isimler-

den uzakla gelirsek, bu, kulun o esnada hiikmü altnda bulunmad
bütün isimlerdir.

Bilmelisin ki, kul -ilahi bir emir nedeniyle- ilahi isimlerle zuhur

ederse, hakikat yaknlnda deil, Allah’a vekillik vaknlndadr. lahi

emir olmakszn, bir ksmyla zuhur ederse, uzaklktadr. Bu uzaklktan

Hz. Peygamber ‘Senden sana snrm’ hadisinde Allah’a snmtr.
Çünkü yaratlmn hakikati, yaratImlm görme halinde, yaratc

olmaya imkân vermez. Büyüklük ve ceberut, Allah’n nicelikleridir.

Bunlar kulda bulunduunda, Hak onda bulunmu demektir. Bundan

ise, Allah’a snlr. Kendisinden Allah’a snlacak daha büyük bir i

yoktur ve bu nedenle Allah’a snmtr. Hakkn büyüklüü ve

ceberutu nerede, kulun tövbesiyle sevinmesi, kendisini ackmak, hasta-

lanmak, susamak gibi özellikle nitelemesi nerede? Böyle bir eyden Al-

lah’a snlr. Bu dier eyin benzerinden de snmtr. Her ikisiyle de

nitelenen ayn varlktr. O da Allah’tr. Bu nedenle peygamber Allah’tan

Allah’a snarak ‘Senden sana snrm’ demitir. Allah’n mertebesini

yüceltirken bir yaratlmn taziminin ulaabilecei nihai ey budur.

Günahn (yol açt) uzaklna gelirsek, bu, kulun mutluluundan

ve yaknlkta itaaüeri yerine getirmeyi gerektiren ilahi isimlerden uzak-

lamas demektir. Günahta kul yükümlülük yönünden varlklar talep

eden isimlere yakn bile olsa, bu isimler af ve cezalandrmayla snrldr.

Öyleyse kul bu durumda cezalandrlmaya yalandr. Günah rahmeti ta-

lep ettii gibi cezalandrlma ihtimaline de açktr. Allah ise bu konuda

kendi iradesine göre hareket eder. Öyleyse günahn yol açt uzaklkta

kul ancak kendi muduluundan uzaklaabilir. Bu ise ya bakasnn pa-
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yndan eksik olan payndan veya suçu karlnda cezalandrlmasndan

ibarettir.

Sûfderin sözünü ettii insann kendisinden uzaklamas ise Allah

Teala’nn Ebu Yezid’e söyledii u sözünde geçer: ‘Kendi nefsini terk et

ve gel!’ kim kendi nefsini terk ederse, ondan uzaklam demektir. Bu

bölümde bu sözün anlamn sana açklamtk. ‘Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr.’

IKI YUZ ALTMIKNC BOLUM
eriatn Bilinmesi

eriat, fiili kendine nispet ederek, kullua balanmaktr.

eriat erilii olmayan bir snr

Yüksek makam sahipleri onun üstünde yükselir

Akl ve himmet miraçlarnda

Girip çkmadklar mertebeye yükseldiler

Deerli bir ii O’ndan getirdiler

Getirdikleri eyde onlarn sorumluluu yoktur

eriat, peygamberlerin Allah’n emrinden getirmi olduklar zahir

sünnet demek olduu gibi ayn zamanda Allah’a yaklamak amacyla

ortaya konulan âdetlerdir. Örnek olarak ‘Bir ruhbanlk icat ettiler
™77

aye-

tini verebiliriz. Hz. Peygamber ise öyle buyurmutur: ‘Kim bir iyilik

icat ederse.,.’ Böylelikle Hz. Peygamber bizim admza güzel olan bir

eyi ortaya çkartmay caiz saym, onu ortaya koyan ve kendisiyle amel

edene sevap verileceini belirtmitir. Bunun yan sra teorik bilgisiyle

Allah’a ibadet eden bir insanm Allah’tan gelen belirli bir eriata bal
olmazsa, kendisine uyduu bir imam olmakszn kyamette tek bana

bir ümmet olarak diriltileceim bildirmitir. Böylelikle onu hayrl say-
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m ve kendisini hayrllar zümresine katmtr. Nitekim brahim hak-

knda öyle demitir: ‘brahim tek bana ibadet eden bir ümmet idi*
7* Bu,

kendisine vahiy gönderilmezden önce idi. Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Ben güzel ahlak tamamlamak üzere gönderildim.’ Kim güzel ah-

lak sahibi ise, farknda olmasa bile, Allah’tan gelen bir eriat üzeredir.

Hz. Peygamber onu Hakim b. Huzam hadisinde hayrl diye isimlen-

dirmitir. Hakim, cahiliyye döneminde köle azat etmek, sadaka vermek,

akrabay gözetmek, cömertlik gibi iyilikler yapan birisiydi. Hz. Pey-

gamber bu konuyu kendisine sorduunda öyle demitir: ‘Daha önce

yaptn iyilikler nedeniyle müslüman oldun.’ Onun davranlarn iyilik

olarak isimlenilmi ve bundan dolay Allah kendisini ödüllendirmitir.

eriat böyle anlamadn sürece, onu anlamamsn demektir.

Güzel ahlakn tamamlanmasna gelirsek, bunlar, kendileriyle iliki-

lendirilen çirkinlikten arndrlmalar demektir. Çünkü çirkin ahlak, ge-

çici bir eydir. Güzel ahlak ise zât bir durumdur. Çünkü çirkinin ilahi

bir dayana yoktur. O, dayana nefsani gayeler olan arzi bir nispet ve

badr. Güzel ahlakn ise ilahi bir dayana vardr. O, ilahi ahlaktr. Öy-

leyse Hz. Peygamberin güzel ahlak tamamlamas, onlarn kullanm yer-

lerini açklamasnda ortaya çkmtr. Hz. Peygamber, onlarn güzel ah-

lak olmalarn salayacak ve bu sayede çirkin ahlak kisvesinden kurtul-

malarm salayacak kullanm yerlerini belirlemitir. Öyleyse âlemdeki

her ey bir yoldur (eriat).

Sonra bilmelisin ki, eriat ümmetin aina olduu dille gelmitir. Al-

lah o dille eriat yapt eyi eriat yapmtr. Bu balamda onun bir

yönü, ümmetin bir talebinden kaynaklanrken bir ksm hükmü ise

kendiliinden eriat yapmtr. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Size verdik-

lerimle yetinin ve beni brakn’ buyurmutur. Çünkü eriatn büyük

ksm, ümmetin sorduu sorular üzerine inmitir. Onlar soru sorma-

sayd, hüküm inmeyecekti. Dünya ve ahirette hükümlerin sebepleri,

nüzul ve hüküm sebeplerini bilenlere malumdur. öyle denilir: ‘eratü

er-remha kablehu.’ Onu karlamaya çktm demektir. eriat, hakikader

arasndadr. Bu yönüyle bir hakikattir, fakat eriat diye isimlendirilmi-

tir ve bütünüyle haktr. Onunla hüküm veren ise, hakikate göre hüküm

vermitir ve Allah katmda sevap kazanr. Çünkü o, hüküm vermekle

yükümlü olduu eye göre hüküm vermitir. Bununla birlikte lehinde

hüküm verilen haksz, aleyhinde hüküm verilen kimse hakl olabilir.
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Acaba verilen hüküm Allah katnda hükümdeki gibi midir, yoksa ger-

çekte öyle deil midir? Bir ksmmz o hükmün Allah katnda ve gerçek-

te de öyle olduunu kabul eder. Burada delillerin incelenmesini gerekti-

ren bir tahlil lazmdr. Çünkü Allah, -doru söylese bile dört tank ge-

tirmedikleri sürece- iffetli kadnlara iftira edenleri cezalandrmaya hük-

metmitir. ftira edenin yalanc olduu özel bir durumda ise, öyle de-

mitir: ‘Ona dört tank getirselerdi .

5679 Nitekim hükümde bu onaylanm-

tr. ‘Tank getirmediklerinde ise onlar Allah katnda yalanclardr™0 Bura-

da ‘onlar’ ifadesiyle bu özel durumu mu kast eder, yoksa genel hükmü

mü kast eder? ftira atann denekle cezalandrlmas, iftirasndan ve

dört tank getiremeyiinden kaynaklanr. Bazen tanklar, gerçekte yalan-

c tank olabilir ve onlarn tankl nedeniyle cezalandrma gerçekleir

ve (zina eden) öldürülebilir. Bu durumda onun ahirette tam sevab var-

dr. Bununla birlikte dünya hayatnda ona kar hüküm sabittir. ftira

eden tanklara ise, ahirette ceza verilir. Bununla birlikte dünyada hü-

küm onun tanklyla sabittir. Burada tanklk yalanc tanklarn ahitli-

idir. Bu nedenle Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Ben bir beerim!

ki kii davalk olursa, biriniz delilini dierinden daha iyi savunabilir.

Kimin lehine kardqinin hakkn alrsam, onu almasn. Ben onun adna

areten bir parça kestim demektir .

5 Kukusuz peygamber, kardeine ait

olan bir hakk davalya vermi ve onun hakk yapmtr. Bununla birlik-

te hakk alan kii, kendileri gerçek olduu halde gybet ve laf tayclk
gibi suçlar nedeniyle cezalandrld gibi, ahirette cezalandrlr. eriat-

ta hak olan bir ey, mutlulua ulatrcdr

eriat, meru konuda hüküm vermektir. Bu hükmün hakknda be-

lirlendii kii ise, kuldur. Böylelikle kulluuna balanr. Çünkü hüküm,

kendi bana hareket etmek üzere, kendisini brakmaz. Kulun bütün ha-

reket ve duraanlklarnda eriatn bir hükmü vardr. Bu nedenle sûfler

eriat kullua balanmak diye tanmlamtr. Çünkü kul sürekli olarak

hükme konudur. Sûfilerin ‘filin sana nispeti’ sözlerine gelirsek, çünkü

sen efendinin senden istediini yapmazsan, onu almak senin üzerinde

zorunlu olmaz. Bu nedenle kalem akl olmayandan dümütür. eriatm

örenilmesi hakknda bu kadar açklama yeterlidir. Allah doruyu söy-

ler ve doru yola ulatrr.
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K YÜZ ALTMI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakikatin Bilinmesi

Hakikat, niteliklerinin eserlerini kendinden olumsuzlamandr. Bu

ise, seninle, senden ve endeki failin -sen deil- O olmasn bilmekle

gerçekleir. ‘Hiçbir canl yoktur ki, Allah onun perçeminden tutmu

olmasn .

5

Hakikat her zaman br’i verir

Akl fikir gücüyle bir 'i reddeder

Zât cmu çiftleyen bir kinciye sahip deil

Olu ise eserlerinden çokluu talep eder

Hepsi gerçek bir varlktan ibaret

Ne aile ne baba ne çocuk var onda

Allah bizi ve seni kendinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki,

hakikat, farkllk, benzerlik ve kartlyla varln kendinde bulunduu

durumdur. Hakikati böyle bilmezsen, onu anlamamsn demektir. Öy-

leyse eriat, hakikat demek olduu gibi ayn zamanda eriat haktr ve

her hakkn bir hakikati vardr. eriatn hakk onun kendi varlyken

hakikati ise, iin bâtnnda, kendisini görme konumuna inen eydir.

Gerçek, herhangi bir ilave olmakszn, zahirde naslsa bâtnda öyle olur.

Öyle ki, örtü kalksayd, bakan kii ii kartrmazd. Bir sahabe pey-

gambere ‘gerçek bir müminim’ diyerek, ‘imann hakk’ndan söz etmiti.

Bu ise, bâtnn ve için özeliklerindendir. Çünkü iman tasdiktir ve tasdi-

kin yeri kalptir. Tasdik etkisi olan eylerden ise, bu etki, organlarda gö-

zükür. Etkisi olmayan tasdik türü ise, onun etkisinin organlarda gö-

zükmesi art deildir. Organ kendisini dorular veya yalanlar ve doru-

luk organa nispet edilir. O ise, dtaki bir organdr.

Bunun üzerine Hz. Peygamber öyle demitir: ‘mannn hakikati

nedir?’ Sahabe ‘Sanki rabbimin Ar’ gözüküyor da ben de ona bakyo-

rum’ demitir. Sahabe Hz. Peygamber’in ‘Rabbin Ar’ kyamet günü

ortaya çkar5 derken tasdik etmiti. Bu dinleyen sahabe ise, onu haya-
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lindc gerçekleen bir ey olarak görmü ve öyle demitir: ‘Sanki ona

bakyorum.’ Yani o benim nezdimde gözümle gördüüm kimse gibidir.

Onu gözle görülen duyusal bir varlk konumuna yerletirdiinde, haki-

katin bir hakk talep ettiini ve ondan farkl olmadn anladk. Öyley-

se eriata aykr hakikat yoktur, çünkü eriat da, hakikatler arasndadr.

Hakikader ise birbirine benzer ve ayn cinstir. eriat olumlayarak ve is-

patlayarak öyle der: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur

’

m Burada olumsuz-

lamtr. Ardndan olumlayarak öyle der: ‘Duyan ve görendir.’662 te bu,

bizzat hakikatin hükmüdür. Öyleyse eriat hakikat demektir. Hakikat,

ilahhn mudak birliini verse bile, ilahlkta nispederi de verir. Öyleyse

sen, Bir’in birügini deil, çokluun birliini ispat edebilirsin. Çünkü

Bir’in birlii, kendiüiyle açktr. Çokluun birlii ise, ulalmas güç

bir eydir ve her teorik güç sahibi kendisini alglayamaz. Öyleyse haki-

kati -ki çokluun birliidir- herkes anlayamaz.

Sûfler, unu görmülerdir: Sradan insanlar ve özel insanlar,

eriate göre amel ederken hakikati ancak seçkinler bilebilir. Bu nedenle

eriat ile hakikati ayrt etmiler, eriat hakikat hükümlerinden zuhur

edenlere ait sayarken hakikati ise onun hükümlerinden bâtn kalanlara

ait saymlardr. Çünkü âri -ki Haktr- ez- Zahir ve el-Bâtn diye isim-

lendirilmitir. Bu iki isim gerçek anlamda Hakka aittir. Öyleyse hakikat,

kulun niteliinin ardndan Hakkn niteliinin ortaya çkmasdr. Basiret

gözünden bilgisizlik perdesi kalktnda ise, kulun niteliinin onlara gö-

re Hakkn niteliinin ayn olduunu görür. Bize göre ise kulun nitelii,

Hakkn nitelii deil, O’nun ayndr. Öyleyse zuhur eden yaratlm

iken bâtn kalan Haktr. Baka bir yönüyle bâtn, zahirin kaynadr.

Çünkü organlar, nefsin kendilerinden istedii eylerde nefse tabi vc bo-

yun eendir. Ncfs ise kendisi görünmezken hükmü gözükendir. Organ-

lar ise kendileri gözükür, fakat onlarn bâtnlar yoktur, çünkü hüküm-

leri yoktur. Erilik ve doruluk, kendisiyle yürünülen kimseye deil, bir

araçla yürüyene nispet edilir. Yaratklarla yürüyen Haktr ve O’nun

doru yol üzerinde olduu sabittir. Öyleyse erilik, gerçekte doruluk

olabilir. Örnek olarak, kavisin eriliini verebiliriz. Kavisten beklenilen

doruluk, onun eriliidir. Öyleyse âlemdeki her ey dorudur! Çünkü

her eyin perçeminden tutan, onunla yürüyendir ve O da doru yolda-

dr. Varlktaki her hareket ve duraanlk, ilahi kaynakldr, çünkü her

hareket. Hakkn elindedir. Baka bir ifadeyle o, doru sözlünün
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-peygamberler Allah hakknda O’ndan örendikleri söyleyen ve Allah’

en iyi bilen yaratklardr- bildirmesiyle ‘doru yolda’ olmakla nitelenmi

Haktan ortaya çkmtr. Alemin bundan güçlü bir mazereti yoktur.

Peygamberlerin insanlara merhametinin bir yönü de, onlarn dikkatini

böyle hususlara çekmektir. Hak bunu kendisinden aktardnda biz de

onun sözünü duyduk. Bu durumda, bize böyle eyleri bildirmi olmas-

nn onun bize dönük bir rahmeti olduunu anladk. Hz. Peygamber’in

söylediini bize bildirmesi ise, Allah’tan bizim admza bir müjde idi.

Nitekim Allah
£Dünya hayatnda onlar adna müjde vardr**3

buyurur.

Müjde ise Allah’n kelimelerindendir ve ‘Allah’n kelimeleri deimez**4

Hakikatin bir yönü de. Hakkn varln kendisi olmasdr. O, var

olanlarn nitelii olduu için, niteliklere sahip olmakla nitelenendir.

Sonra ayn yönünden kulun nitelikleri ve organlar olduunu bildirmi

ve öyle demitir: ‘Ben onun duymasym.’ Böylelikle duymay duyan

varla nispet etmi, sonra da kendisine nispet etmitir. Hâlbuki

O’ndan baka varlk yoktur. Öyleyse duymak ve duyan O’dur. Dier
güçler ve idrakler de ancak O’dur. Öyleyse hakikat, eriatin kendisidir.

Anla! ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.™1

K YÜZ ALTMI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hatralarn (Düünceler, Havatr) Bilinmesi

Hauralar, kalbe ve içe gelip yerlemeyen hitaptr ve varidatn bir

türüdür. Bunlarda kulun çabas yoktur. Yerleik hale geldiklerinde ise,

artk -hatra deil- iç konumas diye isimlendirilirler.

Varidimiz hatra ise

Bize urar da sonra geri dönmez

Varlkta hatrdan bakas yok

Onlar reddedilmez ve geri çevrilmez
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Varlklarmz her daim yenilenir

Amaçlarmz da yenilenir, dinleyin!

Bir’den baka varlk yok

Dieri ise onun izine uyar

Bilmelisin ki, kulun kalbine gelen hakkn elçileri, hatralar (düün-

celer) diye isimlendirilir. Onlarn kalpte kal süresi, uradklar zaman-

la snrldr. Kalbe yerlemeden, getirdiklerini ulatrrlar. Çünkü Allah

onlar getirdikleri eylerin suretine göre yaratt. Öyleyse her düünce,

elçiliinin kendisidir. Kalbin gözü kendisine dütüünde, onu anlar.

Düüncenin gereiyle amel edip etmemesi, durumu deitirmez. Allah

onunla kalbin arasnda be yol yaratmtr ki, bu yollardan düünceler

kalbe yürür. Allah, eriatleri var ettiinde bu yollar da var etmitir.

eriatler olmasayd, o yollar yaratmayacakn. Allah söz konusu yollar

sanki hilali kuatan bir hale gibi yapt. Birinci yol, vacip ve farz diye

isimlendirilmitir. kinci yol mendup, üçiincüsü haram, dördüncüsü ke-

rahet, beinci yol mubahlk diye isimlendirilir. Allah, kalp ile yükümlü

bir melek yaratmtr. Bu melek, Allah’n emriyle, kalbi korur. Onun

için de bu yollardan vaciplik ve mendupluu belirlemitir. Onun kar-

sna ise bir eytan yaratm, onu Allah'n meru emrinin dnda onun

yanna oturtmutur. eytann oraya yerlemesi, Allah’n kendisine deil

de bu insan yaratlna gösterdii ilgiye ve kendisinden üstün yapmas-

na karlk duyduu çekememezliktir. eytan, dince belirlenmi emir ve

yasaklar yerine getirdiinde, ulaaca mutluluu bilir. Bunun bir ben-

zerini, haramlk ve mekruhluk yoluna yerletirmitir. Mubahlk yolu

üzerinde de bir eytan yaratmtr. Orada eytann karsna ise bir me-

lek yerletirmemitir. Nefsin bütün güçlerini ve yaratln o yola tahsis

etmitir. Allah nefse o yoldan zatn eytandan korumay emretmitir.

Allah bu insan nefsine ‘kabul’ özellii yaratmtr. Bu sayede kendisine

yönelen herkesi kabul edicidir. Adem’den zamanmza, oradan dünya

hayatnn sona ermesine kadar, eriader gönderilmesinden önce zikret-

tiklerimizden koruyucu bir melek veya kavgac ve bozguncu bir eytan

yoktur. Aksine i, eriatlerin kalkmasna göre, Allah'tan kuluna, kulun-

dan Allah’a dönüktür. Burada snrlama olmad gibi bu hükümlerden
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birisi de yoktur. Aksine irade ve meiyetinin gereine göre hareket

eder.

Allah, insan nefsi için murakabe vc gözetme nitelii yaratmtr.

Neft, kendisine bu yollardan gelen kimseyi gözetir. Allah insana arala-

rnda bir takm elçiler bulunduunu ilham eder. Elçiler, söz konusu

yollardan insana gelir ve nefste kalmazlar. Onlarn zâtlar risalederinin

suretinden ina edilmitir. Öyle ki, onlar gördüünde Allah'n onlan

sana neyi getirmek üzere gönderdiini bilirsin. Böylelikle uyanr, onlar-

dan habersiz kalmazsn. Çünkü onlar, senin alanna urar ve sabit kal-

mazlar. Hak öyle der:
£Ben elçilere öyle dedim: ‘Gönderildiiniz kii-

de iki nitelik yarattm. Birincisi, gaflet diye isimlendirdiim nitelik iken

dieri uyanma ve kendine gelme diye isimlendirdiim niteliktir. Onu
uyanklk özelliiyle nitelenmi iken bulmanz, arzulanan maksattr.

Gaflet özelliiyle nitelenmi bulduunuzda ise, onun kapsn çaln,

çünkü uyanr. Uyanmazsa da sz onu yitirmezsiniz. Çünkü ben onda

keskin bir göz yarattm. Onunla sizi görür ve kendisine getirdiiniz eyi

örenir. Kapsm çalnca uyanmazsa, onu kendi halinde brakn ve bize

dönün.’ Allah görevli melee koruma ve saknma gücü vermiken, nefse

gördüklerini ekillendirme ve tasavvur etme gücü vermitir. Böylelikle

gördüklerini, sanki oymu gibi -hâlbuki o deildir- ekillendirirler. Bu

benzerleri ise ikinci ve daha yukar mertebelere yerletirmitir. Onlarn

ilk mertebede bir kademi yoktur. Öyleyse ilk mertebe, doruluk sahibi-

dir ve yanlmaz. Nefs bu ilk düüncenin gereiyle amel etmezse, yanlr.

lk düünce asla yalan söylemez!

ilk düüncenin suretinde olan düünceler ise, tasavvur gücüne ve

suretin parçalarn korumaya göre, bazen doru söylerken bazen yan-

lrlar. Ayn ey ilk bak, ilk hareket ve ilk duyu için geçerlidir. Öyleyse

her ilk, ilahidir ve dorudur! Yanlrsa, ilk deildir. O, ancak ikinci

mertebede var olan suretin hükmüdür. lk durumlar murakabe genel-

likle ‘zecr’ ehlinde meydana gelir. Biz bu hali onlarda ve özellikle Allah

ehlinde görmütük. Allah ehlindeki murakabe, yanlma ve yalandan ko-

ruyan ve muhafaza eden bir mertebe iken zecr sahibinde murakabenin,

bilginin ve gözlemin gücüdür. Onlarda bu ilk düüncenin ad, hacis ve

nakru’l-hatr (ilk düüce) ve ilk sebeptir.
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Bu saygn ve iyi .elçilerden kalp için belirlenmi bu yollardan (kal-

be) urayanlar, sahip olduu eyi kendisine aktarr. Bu elçi, melek, ey-

tan veya nefs olabilir. Bunlardan kendisine yönelen, onu alr. Melek

alrsa, bu, mutluluk amelinin varln gerektiren bir eydir. Ardndan

melek insann srrna ‘unu yap’ diye ilham eder. eytan ise kendisine

öyle der: ‘Onu yapma ve bir sonraki vakte ertele.’ eytann amac,

mutlulua götüren eyi yapmasn engellemektir. eytann tavr, insann

bir iyilii yapp yapmamada veya bir kötülüü terk edip etmemede

içinde bulduu tereddütte ortaya çkar. Ayn ey kendisine bir mubah-

lk yolundan geldiinde geçerlidir. Mubah yapmak veya terk etmek hu-

susundaki bu tereddüt, melek ve eytan arasnda deil, nefs ve eytan

arasndadr. Çünkü melein ilham ile eytann dürtmesinin kartl,
hükümlerden dier dört yolda gcrçeklqir. Mubah söz konusu oldu-

unda, bilhassa eytann dürtmesi vardr ve nefisten baka ona direnen

yoktur. Nefse ait olan sadece mubahlardr. Çünkü nefs, maslahata

ulamak ve zarardan uzaklamak özelliinde yaratlmtr. Melein il-

ham ve eytann dürtmesinde ise emir her zaman yasa önceler. Öy-

leyse kötülükte emir sahibi olan eytan iken bu durumda öncelik sahi-

bidir. yilikte emir sahibi olan ise, melektir ve öncelik kendisine aittir.

Yasaklama emirden sonra olabilir. Bu mertebede bunun tersi söz konu-

su deildir. Bunun asl ise Adem’de ortaya çkmtr. Ona önce cennette

yerlemesi ve oradan diledii ekilde yemesi emredilmi, sonra bir aaca

yaklamak yasaklanmtr ki, ‘ona yaklamak’ ifadesiyle iaret edilmitir.

Böylelikle ‘dilediiniz ekilde™6
ifadesinde bir yasaklama ve engelleme or-

M A

taya çkmtr, yoksa ‘yeme’de deil! Öyleyse Adem’e yemek yasaklan-

mamt. Ona ‘dilediiniz ekilde™7 ayetinde serbest braklm olan aaca

yaklamak yasaklanmt. Öyleyse kendisine yaklaana kadar ondan ye-

mediler. Böylece yaklamaya baladlar, yoksa yemee deil! lahi ceza-

landrmadan sonra ise ona ait olan o aacn özelliinin verdii ey ol-

mutu. Bu ise kendisini yiyenlere ölümsüzlük ve
c
tükenmeyenmK bir

mülk kazandrmasyd. Bu davran kendisinden meydana gelirken zür-

riyeti de kendisindeydi. Sonra Adem halifelik, Havva ise nesil için

-çünkü o tekvin mahallidir- inmitir. Böylece, Allah tövbesini tamamen

kabul ettikten sonra zürriyeti ortaya çkmtr ve bu esnada da zürriyeti

kendisindeydi. Allah hepsini mutlu etmitir. Öyleyse bulunduu her

yerde Adem, nimete mazhardr. Bu nimet, dünya ve ahirette belli bir
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azaptan sonra da olabilir. Dünya hayatna gelirsek, herkes bir ac çeke-

cektir. Bunun en basiti, çocuun doarken rahimden ve onun scakl-

ndan ayrlmas nedeniyle alayarak domasdr. Rahimden çkmas

esnasmda hava (cierlerine) çarpar, bu esnada ac hisseder ve alar. O
esnada ölmü bile olsa, acdan nasibini alm demektir, sonra yaar ve

dünya hayatnda aclarla karlamas kaçnlmazdr. Çünkü canl bu

özellikte yaratlmtr. Berzah âlemine göçtüünde ise, orada ‘sorgu ac-

s’ kaçnlmazdr. Diriltildiinde, can veya bakas hakknda korku

duymas gerekir. Cennete girdiinde, bu durumun, yani aclarn kendi-

sinden dümesi gerekir ve sürekli nimet kendisine elik eder. Atee gir-

diinde ise, Allah'n diledii bir süre, ac kendisine elik eder. Bir takm

aclarla Allah'n iradesi kendisine nüfuz ettiinde, bu aclar inayeti ta-

kp eder. Söz konusu inayet, kendisini henüz babas (Adem’in) sulbün-

de iken, tövbesini kabul ederken kendisine ulama. Bu sayede insan,

tpk babas gibi, hazdan ve elemden nasibini alabilir. Öyleyse babasnm

tövbesinden insann bir nasibi vardr. ‘nsan’ diye isimlendirilen varln

dndakilerde Allah’n diledii kimselerde geride intikam isimleri kalr.

Söz konusu isimler, hakikatlerine göre hüküm verir. Çünkü Allah'n

rahmeti, sadece bu insan yaratl hakknda öfkesini geçmitir. Onun

dndaki yaratklara rahmetin ulamas ise, rahmetinin ‘her eyi içerme-

sinden kaynaklanr’, öfkesini geçmesinden deil! Öyleyse sadece insan

için (öfkeyi) geçen rahmet ile ‘her eyi kuatan (rahmet)’
6119

vardr. Bu

nedenle insan rahmet iki yönden talep eder. nsann dndakiler için

rahmetin böyle bir hükmü yoktur. Öyleyse üahi rahmet, bakalarndan

daha çok, insana kar inayet sahibidir.

Tekrar hatralarn bilinmesiyle ilgili konuya dönebiliriz: Hatralarn

etkilerini belirtmitik. Onlarn nefisteki etkileri, yollarnda karlarna

çkana (melek, eytan veya nefs) güre, deiir. Zikrettiklerimizden her-

hangi birisi karlarna çkmazsa, böyle bir hatra, bilgi hatrdr ve ke-

sinlikle amel hatr deildir. Böyle bir hatra, rabbani düüncedir. Yap-

ma (amel) ve terk hatralar ise, melek, eytan ve nefs kaynakl olabilir.

‘Hepsi Allah katndandr. Bu kavme ne oluyor ki, ‘yeni sözü ’ (hadis) anlam-

yorlar wo Kadim olan ise daha da anlamazlar. ‘Ona günahm ilham et-

ti.’
69' Bu, yapma veya terk etmekle ilgili eytann eliyle gelen fiildir.

‘Takvasn da.’
692 Bu da, melein eliyle gelen amel veya terklerdir. Öyley-

se geli yollarndan hatralarn kontrol eden kimse, kurtulua ermi
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demektir. Çünkü o, gelen düünceleri kimin alacan ve ‘her gözetim

noktasnn banda oturanlardan hangisinin ona yöneleceini bilir. Baz

insanlar ise düüncelerin (kalbe geli) yollarndan habersiz kalr ve

-tpk sradan insanlarn onlar bulmas gibi- kalpte kendilerini bulana

kadar onlarn farkna varamaz. Kalbinde bulduktan sonra ise, gerekle-

riyle amel eder. Böyle biri bir eyi bilmeyenin amelidir. Bu amel hayr

ise, tesadüfen olduu gibi kötülük olmas da tesadüfidir. Çünkü kendi-

sine daha sonra gelecek düüncenin bilgisini ve kimin eliyle geleceini

bildiren ilk düünceyi fark edememitir ve onu bilememi, onu göre-

memitir. Bu nedenle de hükmünü yitirmitir. Bu amel düünceleri gaf-

let, bilinçsizlik ve düüncelerin yollarn gözleyememe halüde kendisine

geldiinde, onlarn gereklerine göre amel eder. Bu durumda onun ame-

linin iyi veya kötü olmas tesadüfidir. Fas ehrinde muhtesip olan

bnii’l-Hicazi’yi görmütüm. eriat hakknda bilgisi yoktu ve Allah onu

doru hükme ulatrmaktayd. Onun iyilii hakknda, ölene kadar bü-

tün namazlarda Karavîn camiinde tekbir namazn imamn ardnda al-

dn biliyordum. Onun verdii hükümler, Allah’tan gelen bir ilham

olarak, doru olurdu. öyle derdi: ‘Kendime ayorum! eriat ilmiyle

ilgilenmedim, ama bütün hükümlerimde eriatn hükmüne isabet edi-

yorum.’ eriat büginlernden hiçbir kimse, herhangi bir müçtehidin

söylememi olduu bir hükme vard için kendisini kmayamamt. Bu

kii, sradan insanlardan olup tasavvuf yolundan olmad halde inayete

mazhar olmu gördüüm tek kiiydi. Fakat o, dünyaya kar hrsl ve s-

radan insanlar gibi kendisini ona vermiti. Fakat kendisi farknda deil

iken içi aydnlanm birisiydi. Bütün düünceler, tecelliler deil, ilahi hi-

taplardr. Bu nedenle Allah onlar Amâ’da -ki Rahman’m nefesidir-

meydana gelen sureder olarak ina etmitir. Bir insan onlar görüp söy-

lediimiz bilgiyle Allah kendisini rzklandrmazsa, sureni gördüünde,

hatralarn ilahi tecelli olduunu zanneder. Onlarn hatra diye isimlen-

dirilmesinin nedeni bu olduu gibi baka bir nedeni de tpk harfin su-

retinin sabit olmay gibi varlkta sürekliliklerinin olmaydr. Dü ken-

disini söyledikten sonra, harfin varlkta kalcl yoktur ve söylendikten

sonra ikinci bir zaman yoktur. Sonra, yok olur ve anlayann zihninde

onun suretinin bir örnei kalr. Söz konusu kii de, hatrann baki ol-

duunu zanneder. Nitekim Ziinnun
c
Ben sizin rabbiniz deil miyim?'693

ayeti hakknda böyle bir zan tayarak öyle demitir: ‘Sanki imdi de
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kulaklanmdadr.> Hâlbuki kulandaki, duyduu ses deildi. O kalan,

kelamn suretinden anlayn aldyd. Böylelikle neftse sabit kalr. Al-

lah ehlinden iki sureti ayrt edenlerin says azdr.

Hatralar ilahi hitaptan kaynaklanr. Bu nedenle Allah ehli arasn-

dan insanlar Allah’a davet edenler, basiret üzere davet etmilerdir;

Çünkü basiret üzere davet, ancak ilahi bildirimle mümkün olabilir. lahi

bildirim ise, kuku ortadan kalksn diye, ancak söz olabilir, baka bir ey
deil! Yaratma 'ol*

9* kelimesinden baka bir eyden olsayd, ‘o da olur

(fe yekun)**
6 ifadesinde belirtilen yaratlan eyin hzla emre uymas ger-

çeklemezdi. Burada ‘takip’ bildiren ‘fe’ harfi gelmitir ve o emrin ceva-

bdr. Çünkü meydana gelen ey basiret sahibidir, çünkü söylenen bir

hitaptr. Hitaptan baka bir ey olsayd, bu hüküm gerekiemezdi. Fa-

kat bilen, gözeten ve ii bulunduu hal üzere bilen hisseden nefisler de

nerede! Bu konuda aratrmacnn varaca nihai ey, nefse dönük Hak-

kn hitabn ‘zorunlu bilgi’ diye ifade edilen ey saymaktr. Allah söz

konusu bilgiyi o ahsn idrak mahallinde yaratmtr. Sahih keif sahibi

ise, kendisine kelamn duyurmadan emriyle zorunlu bilgiyi kendisinde

yaratmam olacam bilir. Böylelikle bu esnada Hakkn o hitap ile neyi

amaçladn bilir. te bu bilgi, zorunlu bilgidir. Fakat onu Allah ehli-

nin içinden ilahi srlar bilen kimseler fark edebilir.
1

Allah doruyu söyler

ve doru yola ulatrr.*96

K YÜZ ALTMI BENC BÖLÜM
Varidin Bilinmesi

Sudur eden varide âk oldum

Çiftimin bir’e âk olmas gibi

Onun butun isimleri varid olur (gelir)

Gözetene gizli kalsn diye süratle
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Eserleriyle himmet verirler

Niyeti olan bütün kalplere

Sûflere ve bize göre varid, ilahi isimlerden kalbe gelen her eydir.

Ondan, getirdii ey bakmndan deil, varid olmas yönünden söz edi-

lir. Bazen varid, ayklk getirir, bazen sarholuk, bazen kabz haline dü-

ürür, bazen bast haline, bazen heybet, bazen üns getirir. Bunun gibi

saysz ey getirir ve bunlarn hepsi varidattr. u var ki sûfiler, varidi

bu zikrettiklerimizden övülen düünceleri anlatan terim yapmlardr.

Kardeim! Bilmelisin ki, varid olmas yönünden varid, hadislik ve-

ya kadimlik ile nitelenmez. Çünkü Allah, kadim olmakla birlikte, kendi-

sini gelmek özelliiyle nitelemitir. Varid olmak da gelmek demektir.

Varidin halleri, geliinde birbirinden farkllar. Bazen hücum ve

bevadih gibi anszn gelirken bazen anszn gelmez. Bu esnada kendisi-

ne gelen kii, bir takm alametlerle ve hal karinesiyle onun farkna varr.

Bunlar, mahallin istidadnn kendisini talep ettii belli bir eyin geldii-

ni gösterir. Her ilahi varid, bir fayda getirir ve ilahi olsun kevnî olsun,

(asl itibariyle) ilahi saylmayan varid yoktur. Bütün varidleri içeren

fayda, varidin geldii kiide bu esnada oluan bilgidir. Geldii kiiyi

üzüp üzmemesi art deildir. Çünkü varidin böyle bir hükmü yoktur.

Varidin hükmü, meydana gclc bilgidir. Bunun ardndaki hususlar ise,

varidin kendisiyle deil, getirdikleriyle ilgilidir. Bu balamda (süz geli-

i) Allah, kyamet günü insanlar ayrmak ve aralarnda hüküm vermek

için gelir. Baz insanlar için mutluluunu salayan eyle lehinde hüküm

verilirken insanlarn bir ksm adna da onlar üzecek ekilde hüküm ve-

rir. Gelmek bir, hüküm de birdir! Fakat verilen hüküm farkldr.

Varid ya gelii esnasnda sudur özelliiyle nitelenmitir. Bu du-

rumda kendisine geldii kimse yönünden varid adn alrken kendisin-

den çkt kimse yönünden de ‘çkan’ diye isimlendirilir. Öyleyse bu

varidin Allah’tan meydana gelmi olmas (muhdes) gerekir. Gelii esna-

snda hadislik ile nitelenmemise, kadim bir variddir. Geli (vürûd)

varid adna kendisine gelen kulda oluan bir nispettir. Öyleyse birincisi

hem sadr olan hem de varid iken dieri sadece variddir. lahi isilc

den baka, kadim varid yoktur. Hakikati yönünden gelirse, geliind

deimez. Hüküm yönünden gelirse, hükümlerin deimesiyle deiir

Çünkü onun hakikaderi birbirinden farkldr. Fakat hakikati gösterme-
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leri yönünden bir deime olmaz. Burada varidin kadim veya hadis ol-

mas durumu deitirmez. Çünkü getirdii ey, hadis (sonradan mey-

dana gelen) olmaldr ve varidin geldii kimsede kalan odur. Ardndan

ayrlr ki, bu ayrlma kaçnlmazdr. Bunun nedeni, varide saygnn ge-

rekliliidir. öyle ki: Bir varidin ardndan gelecek yeni bir varid olacak-

tr. Dolaysyla ahsn yeni varidi kabul etmek üzere öncekinden yüz çe-

virmesi de zorunludur. Bu nedenle ilk varide bir hürmetsizlik meydana

gelir. Bu nedenle varid, getirdii eyi tamamladktan sonra ayrlr, ikin-

ci varid geldiinde ise, geldii kiiyi bütünüyle kendisine yönelmi hal-

de bulur ve söz konusu kii varidi karlar. ahs gelen varid ile ilgilen-

mekten ah koyacak baka bir düünce yoktur. Kendisine kar hürmet

ve sayg gösterdii her varid, kiiyi Allah katnda iyi olarak över ve bu

övgü o kiinin mutluluu olur.

Gerçekte varidat (gelenler) meydana geldiklerinde, nefeslerden iba-

rettir. Getirdikleri hükümler ise, yol ehlinin Varidat
5

diye bildikleri ey-

lerdir. Çünkü nefesler, bu varidatn suretlerinin tayclardr, yoksa

hadis varidat deildir. Çünkü onlar kendilikleriyledir. Hatta onlar, ne-

feslerin suretleridir ve kendilerindeki isimlerin hükümlerinin deimesi

nedeniyle onlar da deiir. Öyleyse varid, onlar için, cevhere tabi olmas

yönüyle araz için yerleme gibidir. Cevher ise araz deil yerleendir.

Ayn ekilde nefes dc, suret deil, variddir. Suretin yarar ise, resuldeki

risalet gibidir. Bilgi getiren varid olduu gibi amel getiren varid de ola-

bilir ve her ikisini birletiren varid de vardr. Bunun yan sra hal geti-

ren varid; bilgi ve hal getiren varid; amel ve hal varidi; bilgi, amel ve

hal varidi vardr. Buna örnek olarak, ayklk ve sarholuk ve benzeri ey-

leri getiren varidi verebiliriz. Bu, varidlerin en güçlüsüdür. Varid son-

radan gerçeklemi deilse, Allah ile kulu arasnda vastalarn ortadan

kalkmas diye ifade edilen duruma iaret eder. Bu, her bir yaratlma

ait olan özel yönden gerçekleen tecelli demektir. Bu durumdaki varidin

getirdii ey aktarlamayaca gibi kendisinde meydana gelen ey de ak-

tarlamaz. Allah ehli arasnda bu halin sahibi olan kimse az olduu gibi

varidat içerisinde bunun örnei de azdr. ‘Allah doruyu söyler ve do-
ru yola ulatrr. 5
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K YÜZ ALTMI ALTINCI BÖLÜM
ahidin Bilinmesi

ahid, müahede edende müahede edilen eyin suretinin kalmas-

dr. Müahede edilenin suretinin kalpte bulunmas, ahidin ta kendisidir

ve müahede eden için nimet onunla gerçekleir.

Hakk müahede bilgimizden elde edilmi

ahidi de kalplerde

Delil sahibi gözlerle O’nu idrak eder

Gayb örtülerinin ardndan

Yükselmi ve tamamlanm dolunay O’na muttali

Güney güneinin heybeti üstünde

ahit, müahede esnasnda müahede edilen eyin suretinin nefiste

bulunmasdr. Bu suret, görmenin verdiinden baka bir eyi verir.

Çünkü görmeyi görülen hakknda bir bilgi öncelemezken müahedeyi

görülen hakknda bir bilgi önceler. Bu, akideler diye isimlendirilen ey-

dir. Bu nedenle müahede de inkâr ve ikrar gerçeldeir. Görmede ise

ancak ikrar söz konusudur, inkâr yoktur! ‘ahid’ diye isimlendirilmesi,

görülen eyin inanlan eyin doruluuna tanklk ve ahidik etmesin-

den kaynaklanr. Öyleyse her müahede görme iken (rüyet) her görme

müahede deildir. Fakat bunu bilmezler. Öyleyse Hakk ‘adamlar5

içinden ancak kamiller görürken O’nu herkes müahede eder ve gör-

meden bir ahit ortaya çkmaz. Allah Teala ahidin varl hakknda

öyle der: *Rabbinden bir delil (beyine) üzerinde olan ve ardndan O’ndan

bir ahidin takip ettii kimse...*97 Bu ayedn çeitli yorumlar vardr ve

hepsini Allah kastetmitir. Böylelikle kul, kendisinden veya kendisiyle

irade ettii ey hakknda, açk bir keif sahibi olur. Bu ise ancak ilahi

bildirim veya gerçeklemesinden önce bir eyi bildirmekle gerçekleir.

Bu durum Hz. Ebu Bekir Sddîk’n ‘Gördüüm her eyden önce Allah’

gördüm’ sözünde belirtilir.
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Sonra, ahit, ancak ilahi bir isimden varlk kazanabilir. O ismin izi

kendisi adna oluur. sim kulun kalbinde oluur ve onda hazr olarak

bulunur. Kul da onu müahede eder. Sonra, daha önce Hak tarafndan

bildirilen söz konusu ismin eserinin zuhurunu veya varl kendinde ve-

ya ufuklarda görür. te bu isim, kul kendisini gördüü için, ahit diye

isimlendirilir. Bu eserin konusu ise kul tarafndan bilinir. Böyle bir ey
ancak adamlardan kamiller için gerçekleir. Onlar, kendilerine gösteri-

len bütün (isimlerin) eserlerini müahede eden kimselerdir. Bu göster-

me ise, haber yoluyla kendilerine bildirilmesinin ardndandr. Yorumla-

rn Allah tarafndan amaçlandn söylemitik, dolaysyla Allah’a kar
bir hüküm verilemez. Fakat o, Allah’tan kaynaklanan gerçeklemi bir

durumdur. öyle ki: Allah’n kelamndan telaffuz edilen herhangi bir

ayet -ki ister Kur’an, ister indirilmi bir kitap veya sayfa veya ilahi haber

olsun-, lafznn tam oldua bütün anlamlarla birlikte ayettir. Baka
bir ifadeyle lafz, ayete alamettir ve kendisini o dilde indiren tarafndan

bu ihtimaller amaçlanmtr. Çünkü onu indiren (Hak), bütün ihtimal-

leri bildii kadar kullarnn ayete bakta farkl olduklarn da bilir. Allah

onlar ancak anlayacaklar eyle sorumlu tutmutur. Ayetten her kim ne

anlarsa, anlad o kii adna bu ayet ile kast edilen anlamdr. Böyle bir

özellik, Allah’n kelamndan baka bir eyde bulunmaz. (Baka ifadeler-

de de) Lafz böyle zengin ihtimalli olsa bile, konuan onlar kast etme-

mitir. Çünkü biliriz ki, konuan kii, sözdeki bütün anlamlar ihata

edemez. Fakat konuan kii, Allah ehlinden olabilir. Onlar, ‘Varlkta Al-

lah’tan baka konuan yoktur’ diyen kimselerdir. Onlar, (sözleri) mut-

lak anlamda Hak’tan duyanlardr. Böyle biri için de lafzdaki bütün ih-

timaller kast edilmi olabilir. Çünkü söyleyen Allah’tr ve dilinde bu

sözlerin söylendii ahs, bir mütercimden ibarettir. Nitekim Allah,

namazda kulunun diliyle öyle der: ‘Allah kendisine hamd edeni duy-

du.’ Burada söyleyen Allah iken mütercim ve aktaran kuldur. Öyleyse

Kur’an’ yorumlarken lafzn anlamnn dna çkmayan herkes, müfes-

sirdir. Kendi, görüüyle yorumlayan ise, küfre düer. Nitekim

Tirmizi’nin hadisinde böyle geçer. Müfessirin kendi görüüyle yorum

yapmas, dil sahiplerinin (Araplar) o lafz hakknda bilmedikleri veya

karlnda bir terim gelitirmedikleri ihtimal söz konusu olduunda

geçerlidir. {Tirmizi’nin) Hadisinde ‘kafir oldu’ ifadesinde nebevi bir ia-

ret vardr. Hz. Peygamber, ‘hata ederi dememitir. Çünkü küfr (kafir
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olmak), örtmek demektir. Allah’tan baka ‘konuan’ görmeyen Allah

ehli, ayetin bu yorumunu kendi görüüne izafe ederse, bu ihtimal ve

yorumda Allah’ baz kullarndan ‘örtmü’ saylr. Bununla birlikte yo-

rum, müfessirin görüüne göre, dorudur. Fakat dilin sahipleri, o yo-

rumun karlnda bu lafz koymam veya mecaz olarak kullanmam-

lardr. Öyleyse (dille ilgili) bu art, zorunludur. Allah ise o yorumu da

bilir. sabet ise Hakka izafe edildiinde, gerçektir. Bu nedenle Hz. Pey-

gamber ‘kafir oldu (örttü)’ dedi, fakat ‘hata etti’ demedi. Dilediini

örtmek, Allah’n hakkdr. O’na hata izafe etmek ise imkânszdr, çünkü

bilgisi bütün bilinenleri ihata ettii için hatay kabul etmez.

Sûflerde ahidin anlamnn örenilmesi hakknda bu kadar açkla-

ma yeterlidir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ ALTMI YEDNC BÖLÜM
Nefs'in Bilinmesi

Sûfilere göre nefs, kulun nitelikleriyle illetli olan eydir. Yaygm ta-

nm budur.

Ne/s berzah âleminden

Onun her srr açklar

Yüce âlemdeki makamn

Her güçlük onunla kolay

Ruhu Amâ’da kok salm

Güvenilir ruh yardm eder ona

Mensuhu nikah ile nesheder

Srr yaratklarda gizli
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Yücelii yüce, saygn ve ustun

Onu böyleyapan tenzih ederim

Bilmelisin ki, sûfilerin terimlerinde nefs, kulun niteliklerinden ma-

lul olan anlamnda kullanlr. Biz de, bu bölümde nefisten bu anlamyla

söz edeceiz. Onlar, nefsi bazen ‘insan latifesi
5 anlamnda da kullanm-

lardr. Biz de bu bölümde nefse deineceiz, fakat bu malulün illeri ol-

mas yönüyle deineceiz.

Bilmelisin ki, sûfilerin terimlerinde nefs, iki tarzyla da, berzah

âlemindendir ki, tümel nefs de buna dahildir. Berzah, iki ey arasnda

berzah olduu için, iki yöne sahip olunca berzah haline gelebilir. Al-

lah’tan baka varlk yoktur ve eya sebepler vesilesiyle zuhur eder. Do-

laysyla sebepli, sebep sayesinde var olabilir. Bir sebep vesilesiyle var

olan her eyin bir yönü sebebe, bir yönü Allah’a dönüktür. Öyleyse her

(sebepli), Allah ile sebep arasnda berzahtr. Varlklar arasnda ilk ber-

zah, tümel nefsin varldr. Çünkü o Akl’dan (sebep) var olmutur.

Var eden ise, Allah’tr. Öyleyse nefsin akla dönük bir yönü varken bir

yönü de Allah’a dönüktür. Tümel nefs, ortaya çkan ilk berzahtr. '

Bunu anlaynca, bilmelisin ki: Bedeni yöneten insan latifesi anla-

mndaki nefs, beden düzenlendikten ve tesviye edildikten sonra ortaya

çkar. Bu esnada Hak, ruhundan ona üfler. Nefs, ilahi üflemeyle düzen-

lenmi beden arasmda (berzah olarak) ortaya çkmtr. Mizaç kendisine

etki eder ve nefisler derece derecedir. Çünkü ilahi üfleme yönünden bir

derecelenme söz konusu deildir. Derecelenme kabiliyetlerde olabilir.

Öyleyse onun bir yönü doaya bir yönü ilahi ruha dönüktür. Bu ne-

denle nefsi berzah âleminden saydk. Kulun nedenli nitelikleri de, ber-

zah âlemindendir, çünkü onlar, bilginlerin ve sûfilerin çouna göre,

nefs yönünden knanmken varl yönünden -Allah’a izafe edilii itiba-

ryla- övülen bir niteliktir. Bu nitelik -nitelik yönünden deil- fiili ba-

kmndan knanma ve övülme arasnda berzah âlemindendir. Söz konu-

su nitelik de, kendisi bakmndan deil, sebebi yönünden knanr. Ku-

lun nefsine ait olup Hakkn o niteliin varl esnasnda nefse görün-

medii her nitelik, nedenlidir (malül) ve bunun için ona ‘nefs (kendi)’

denilmitir. Baka bir ifadeyle o nitelikte kendisinden bakasn görme-

dii gibi onu Haktan da görmemitir. Baz kimseler ise, onu Haktan

görmü, Hak da o nitelikte kendisine görünmütür. Bu nitelik, Allah ile
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ilgisiz görüp veya onu Allah’a nispet etmeyi düünmeden, kevnî bir illet

nedeniyle üzerinde gözükmü olabilir ve bu durumda o, kcvni illetin

nedenlisidir. Söz konusu kevnî illet, kulu bu niteliin kendisinde bu-

lunmas için harekete geçirmitir. Örnek olarak, dünyevi bir amaç pe-

indeki insan o gayeden baka bir nedenin konumak veya hareket et-

mek gibi bir eyleme geçiremeyiini verebiliriz. Mal sevgisi, Hakkn ka-

tn düünmesine imkân vermez. Bu durumda öyle denilir: ‘Bu, neden-

li bir harekettir.’ Yani sen Allah’ bu harekette müahede edemezsin.

Nitekim Allah öyle der: ‘Si.£ dünya maln istersiniz.*
69* Kastedilen Bedir

esirlerinin fidyesidir. Fakat hitap, bütün dünya maln içerecek ekilde

genel zikredilmitir. ‘Allah ise. ahreti ister.*
99 Öyleyse yakn menfaat, ilk

gözüken sebeptir. Sradan insanlar ondan baka bir ey görmezler. Uh-

revi durum ise, onlara ve gafillere gizlidir. Çünkü o, iman gözüyle mü-

ahede edilebilir. Bazen insan gafleti nedeniyle baka bir ile ilgilendii

için mümin olduunu unutabilir. Bu hal üzere ölseydi, hiç kukusuz,

-gafil olmakla birlikte- imanl ölürdü. Çünkü gafil hatrlatldnda,

kendine gelen kimsedir. Cahil ise öyle deildir. O, hatrlatldnda

kendine gelmez. Bunu bilmelisin. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.’

IKI Yüz ALTMI SEKZNC BOLUM
Ruhun Bilinmesi

Ruh, özel bir yolla, kalbe gayb bilgisini ilham edendir.

Ruh ikidir ‘benim’ ruhum (ruhul-ya) ve emir ruhu

Hüküm yasaklama ve emir arasnda sabit

Ondan bakas yok, haberler bildirir ki

Varlklar gizlenme ve açklk arasndadr



En yüce berzah âlemionu saflatrr

Bir inayet olarak, onu esirlikten kurtarr

On Sekizinci Sifr 439

Allah Teala öyle der: 'ite sana emrimizden bir ruh vahyettik .’
700

Baka bir ayette ise ‘Ruhu kendi emrinden diledii kullarna aktarandr.™

Baka bir ayette ise ‘Onu Ruh- emin indirdi senin kalbine ki, korkutanlar-

dan olasn .

V70t Burada korkutmay zikretmitir. Baka bir ayette ise
‘

Kor-

kutsun diye, ruhu diledii kullarnn kalbine indirendir
5703

buyrulur. Ayn

ekilde ‘melekler ruh ile onun emrinden iner, diledii kullarn kalplerine™

denilir. Bu, bildirme için gelmitir ve burada bir tür zorlama vardr.

Çünkü bildirmenin yerini ‘indirme’ kelimesi almtr. Öyleyse bu, zorla

bildirmedir. Çünkü peygamber, müjdeleyen ve korkutandr. Müjdele-

me bir bildirimden olabilir. Böylelikle ruhani ini, zorlama ve korkutma

yerini almtr. Bunun nedeni, nefislerde peygamberlerin gönderilmele-

rini gerektiren itminan duygusunun bulunmasdr. Peygamber de onla-

ra dünyadan ahirete göçeceklerini ve nefislerinden Allah’a döneceklerini

bildirir.

cYa ruhu’ sözümüze gelince, burada ‘
ona kendi ruhumdan (ruhî, be-

nim ruhum) üfledim
5705 ayetinde belirtilen eyi kast ettik. Allah ruhu, iye-

lik zamiriyle kendisine izafe ederek, ruhun üstün makamna dikkat

çekmitir. Yani öyle der: Sen, ey ruh! Asim bakmndan üstünsün.

Kendi ashna göre fiil yaparsn ve çirkin bir fiil ilemezsin. Emir ruhu ise

‘Sana ruhtan sorarlar
'706 ayetinde belirtilir. Yani onun nereden ortaya

çktn sorarlar. Cevap olarak
‘Ruh Rabbimin emrindendir de7707

denil-

mitir. Baz kimselerin zannettii gibi, bu soru, bir mahiyet sorusu de-

ildi. Çünkü onlar, ‘ruh nedir’ diye sormamlardr. Bununla birlikte

soru kipi bu ihtimali dc içerebilir. Fakat bizim dc vardmz güçlü ih-

timal,
1

kabbimin emrindendir’708 ayetinde gelir. Allah Teala ‘O öyledir’

dememitir. Öyleyse gayb ilimlerini ruhlar kalplere indirir. Onlar bilen,

kendilerini edeple karlar vc edeple bilgileri alr. Tanmayan ise, gayb

bilgisini alr, fakat kimden olduklarn bilemez. Örnek olarak kahinleri,

zecr yapanlar ve hatra sahiplerini verebiliriz. lham ehli, bu bilgiyi

kalplerinde bulur, kimin getirdiini bilmezler. Allah ehli ise, ruhlarn

kalplerine inmesini müahede ederler vc indiren melei görmezler. Bil-

ginin indirildii kii nebi veya resul ise, indiren melei de görür. Veliler

melekleri görürler, fakat kendisine ilham verirken görmezler. Ya da il-
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ham görürler ve onun -kendisini görmeden- melekten olduunu bilir-

ler. Öyleyse nebi ve resulden baka, ilham ile ilham getiren melei ayn

anda görebilen kimse yoktur. Bu özellik sayesinde nebi ve resul, sûfilere

göre, veliden ayrlr ve farkllar. Nebi derken, indirilmi eriat sahibi

peygamberi kastetmekteyim. Allah meru hükümleri indirme kapsn

kapatm, hâlbuki hükümlerin bilgisinin velilerin kalplerine indirilme

kapsn kapatmam, onlar adna ruhani tenezzülü geride brakmtr.

Bunun amac, kedisine uyduklar peygamber gibi, hükümlerle Allah’a

davet ederken basiret üzere olmalarn salamaktr. Peygamber öyle

der:
(

Ben ve bana tabi olanlar, basiret üzere Allah'a davet ederiz y/w Bu,

onlara göre, töhmetin giremeyecei bir bilgi tarzdr. Kueyrî Allah eh-

linin bilgisini överken öyle der: Töhmetli bir bilgi hakknda ne düü-

nürsün? Bu bilgi alimlerin bilgisidir. Sûflerin dndaki alimler, fkh ve

akide bahislerinde basirete sahip deillerdir. Fkh bahislerinde deiller-

dir, çünkü onlarn hükümleri tevile açktr. Akide bahislerinde deiller-

dir, çünkü delilden hareket eden aklcnn deliline kendinden veya ba-

kasndan kuku ve müdahale katabilir. Bakas, bu kuku nedeniyle,

onun delilini eletirir. Hâlbuki kendisi onun kesin delil olduunu zan-

netmekteydi. Allah ehlinden basiret sahipleri, bilgilerinde bu durumda

deillerdir. Onlarn bilgisi, hakka’l-yakîn’dir. Baka bir ifadeyle bu bil-

ginin kalbe yerlemesi kesindir ve herhangi bir ey onu sarsmaz, ilham

veren ruh hakknda bu kadar açklama yeterlidir.

lhamn tarzna gelirsek, bu, zevke baldr -ki o da haldir. Fakat

kalp ile ilham arasmda uyum olmas gerektiini belirtmeliyiz. Yoksa

kabul gerçeklemezdi. stidat, kabulde deildir, o, ilahi bir tahsistir.

Evet! Nefisler, fetih gerçekletiinde, bu özel ilhamn ve bakalarnn

gereklçecei kapya ulatran yolda yürüyebilir. Bu kapya vardklarn-

da ise dururlar ve kendilerine neyin açlm olduunu görürler. Fetih

gerçekletiinde, emir bir hakikat olarak ortaya çkar ve kalp onu kap-

nn ardndan kendi katklarnn bulunmad -aksine Allah her birini bir

istidada tahsis etmitir- istidad ölçüsünde kabul eder. Burada gruplar

vc uyanlar uymayanlardan, nebiler resullerden, resuller örfte ‘veliler’ di-

ye isimlendirilen kimselerden ayrr. Bilgisizler ise, kapya yürümeleri-

nin fetihle birlikte onlar adna gerçekleen bilgileri elde etmenin sebebi

olduunu zanneder. Böyle olsayd, hepsi eit olurdu, hâlbuki eit deil-

lerdir. Farkllk kazanlmam istidatla mümkündür. Aklclar arasnda
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nebiliin kazanlm olduunu iddia edenlerin yanlgs buradadr. Ne-

biligin kazanlm olduunu ise, onun Allah’tan olmadm ileri süren

söyleyebilir. Ona göre nebilik, duruluk ve doal sebeplerden kurtul-

makla nitelenmi baz nefislere akim ve ulvi ruhlarn feyzinden ibarettir,

Ona göre, duruluklar nedeniyle nefislere âlemdeki eyler nakedilir.

Nefislerin duruluu kazanlm olduuna göre, duruluun meydana ge-

tirdii ey de kazanlmtr. Bu bir hatadr. Duruluk doru, böyle bu-

dunduk derecesine ulam nefse âlemdeki eylerin nakedilmesi de

doru! Fakat kendisi gibi nefsi duru birinin deil de, belli bir ahsn re-

sul ve eriat sahibi olmas, ilahi tahsistir. Allah âlemin suretlerini onun

neftine nakeder, çünkü Levh-i mahfuz, bütün bu zikrettiklerimizi içe-

rir. Peygamberin vc risaletin sureti, nebinin vc nebiliinin sureti, veli-

nin ve yeldiinin sureti de ona nakedilmitir. Nefis durulunca, Lev-

ha’daki her ey kendisine yansr, fakat böyle birinin resul olmas gerek-

mez. Aksine resulün kim olaca da o Levha’da belirlenmitir ve eya

onda birbirinden ayrmtr. Bu, aklcüann nefsin duruluunun sala-d ey hakkndaki zannmdan farkldr. Böylelikle duru nefse mertebe-

ler ve onlarn ulvi ve süfli sahipleri nakedüir.

Aradaki iliki yoluyla ilham alan istidadn hükmünden de söz et-

mek gerekir. stidat, Allah’n kalpte meydana gelmi ipidir. Varlk isti-

dadyla Hakkn mertebesine ulanca, kendisine ilham gelir ki bu, yol-

dur. Kalp de gayb bilgisinin, özellikle de olula ilgisi bulunmayan Allah

hakkndaki bilginin kendisinde bulunmasyla aydnlanr. Bu tarz bilgiye

örnek olarak ‘O âlemlerden müstanidir
’710

ya da Hakkn cO’nun benzeri

bir ey yoktur
’711 ayetinde geçen niteliklerden tenzih bilgisini verebiliriz.

stidat, tenezzül ve ipin örnei, bir fitile benzer. Kendisinde ate kald-

nda, ateten duman gibi bir ey çkar ve doas gerei yukar yükselir.

Orada ise yanan bir lamba vardr. Dumanl fitil, lambann altna ve ko-

nulur. Öyle ki, duman hzla çkar ve fitilin bana ular, fitil tutuur,n kendisinden ona indii aydnlatc lambann sureti ortaya çkar.

Baklr: Lambadan bir ey eksilmi mi, yoksa onun yerine bir ey yer-

lemi midir? Sureti var olsa bile, onu kendisiymi gibi bulamazsn!

Bunun srrn anlayan kimse, ‘Allah Adem’i kendi suretine göre yaratt
5

ifadesini de anlar. Söz konusu kii unu bilir: stidat (n) tam kar-

snda bulunup iliki doru olduunda ve himmet ona tahsis edildiin-

de, duruluu ve yann duruluuna göre,n aydnl kendisine
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inecektir. Fitilde meydana gelen k, büyüklük ve küçüklüü ölçüsün-

de, büyük veya küçük cisimlidir. Onun orada bulunmas ise yann
miktarna göre deiir, çünkü sürekliliine yardm eden ey, yadr. Bu

benzetmede söylediimizi anladysan, sadece Allah’ bilenlerin bilebile-

cei bir bilgi örendin, ruhun kalbe gaybn bilgisini nasl ilham ettiini

kesin olarak anladn demektir. Bu ilham hangi kalp kabul eder, onun

nitelii nedir? Bu sayede, astn üstüne -kendisine ilitiinde- etki ettii-

ni örenirsin. Allah kulu kendisine dua ettiinde cevap vermekle (onun

tesirinde kalr). ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

K YÜZ ALTMI DOKUZUNCU BÖLÜM
Ilme'l-yakîn, Ayne-yakîn, ve

Hakka'l-yakîn'in Bilinmesi

lme’l-yakîn, kuku ve üphe tamayan delilin verdii kesinliktir

(yakîn). Ayne’l-yakîn, müahede ve kefin verdii kesinlik, hakka’l-

yaidn ise müahedeyle amaçlanan bilginin kalpte gerçeklemesidir.

ilim, ayr ve hak bilgiye izafe olur

Delilleri varlklarda ortaya çkar

Melekütunda aynn varl olmasayd

Tevhidi burhana dayanmazd

Hakka’l-yakîn ve ayne’l-yakîne bak!

Bedenler ve ruhlar âleminde

Srnn kendisinden olutuu eyi görürsün

Varlklarn ortaya çkt her eyde

Allah kendisinden bir ruh ile seni ve bizi desteklesin, bilmelisin ki,
A

biz kukunun giremeyecei yakm bir bilgiyle unu bildik: Alemde
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Mekke diye isimlendirilen bir ehirde Kabe diye isimlendirilen bir ev

vardr. Herhangi bir insan onu bilmiyor olamaz. Ya da bu bilgiye ku-

kunun girmesi veya deliline bir eletirinin yöneltilmesi mümkün deil-

dir. Böylelikle bu konuda bilgi sabit olmu, yakîn kelimesine izafe

edilmitir (ilme’l-yakîn). Burada yakîn, Allah'n Mekke diye isimlendiri-

len bir ehirde insanlarn her sene ziyaret edip etrafnda tavaf ettikleri

Kâbe adnda bir evinin olduu hakkndaki karardr. Bu ev, kendisine

ulaldnda beden gözüyle görülür. Bu kez nefiste göz yoluyla onun

nitelii, yaps ve hali yerleir. kinci durumdaki bilgi, ayne’l-yakîn’dir,

hâlbuki görmezden önce ilme’l-yakîn idi. Kendisini görmekle nefiste

daha önce olmayan bir bilgi tecrübe ve zevk yoluyla gerçekleir. Allah,

bu evin Allah’a izafe edilmi olmas, tavaf edilmesi, Allah’a ait dier ev-

lerden farkl olarak niçin tavaf için bu evin seçildii gibi hususlarda in-

sann basiret gözünü açar. Basireti açlan kii, kendi düünce ve içtiha-

dyla deil, Allah’n bildirmesiyle bunun nedenini ve illetini örenir. Bu

kez bilgisi, salam, hak, kesin ve sarslmayacak ekilde nefsine yerleen

bir bilgi haline gelir. Hak (kesin) olan her ey, yerleme özelliine sahip

deil iken her bilgi veya görme de bu özellie sahip deildir. Bu neden-

le tamlama ve izafet geçerli olmutur. Ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hak-

ka’l-yakîn yakînin kendisi olsayd, tamlama geçerli olmazd. Çünkü bir

ey, kendisine tamlama yaplamaz. Tamlama ancak tamlanan ile tamla-

nlan arasnda olabilir. Bu nedenle tamlama, var olabilmek için, çokluu

gerektirir. Bilgiyle yakîni ayrt etmeyip ‘bilgi yakîndir’ diyen kimse ise

-ki Allah’n kitabnda tamlama halinde geçmitir-, bu konuda, tamla-

mann geçerli olmasn salayacak bir yorum bulmak zorundadr. Bu

sayede Allah katndan gelen eye iman etmi olur ve öyle der: Bazen

anlam bir olur ve iki farkl söz kendisini gösterebilir. Böyle bir durum-

da iki sözden birisi, dierine tamlama yaplr. Çünkü bu iki kelime, an-

lam bir olsa bile, lafz bakmndan farkldr. Bilgi sözü ile yakîn sözü bir

deildir. Bu farkllk nedeniyle, bilgi yakn’e tamlama yaplm, anlamda

deil, lafzlarda tamlama geçerli olmutur. Bu çözümü bulan kii, lafz-

larn konulduklar anlamlan anlamada kusurludur. Bunu bilmi olsayd,

bilgi sözünün gösterdii eyin yakîn sözünü gösterdii ey olmadn
da anlard. Bu ortaya çknca, ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-

yakîn’in ne olduunu örenmisin demektir.
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Bunun ardndan, bilmelisin ki: Yakn, amaçlanan eydir ve bu ne-

denle bu üç kelime ona tamlama yaplm, merkezde yakn bulunmu-

tur. ‘Allah kaunda’, ‘Allah’ta’, ‘Allah ile’ ve ‘Allah ile birlikte’ bilgiye sa-

hip olan insann kimsenin, bu konuda yakîne izafe edilen bir alameti

olmaldr. Alamet yakîne mahsustur ve ancak ona ait olabilir. Ilme’l-

yakîn denilen budur. Bu alametin görülmesi ve yakîne ilimesi ve ona

tahsisi gerekir. Bu ise, ayne’l-yakîn’dir. Bu görme ve bilgide de bir

hikmetin bulunmas gerekir. Bilgi ancak tasarruf etmesi zorunlu ite ta-

sarruf eder. Göz baklmas veya incelenmesi zorunlu eye bakabilir. te
hakka’l-yakîn budur ve onu bilgi ve görmeye zorunlu klmtr.

Yakîn’e gelirsek, yakn, sabit olan ve sarslmadan yerleen her ey-

dir. (Konusunun) Hak veya yaratklar olmas durumu deitirmez. Bu

nedenle onun bilgi, görme ve hak (dereceleri) vardr. Yakîn’in (inancn)

hükmünün zorunlu olmas, ilahi zat (ile ilgilidir). Ona ait yakîn, hak-

ka’l-yakînden bakas deildir. Bunun gerei ise, baka bir ifadeyle

O’ndan dolay bize zorunlu olan ise, ilahi zat hakknda susmak ve ara-

trmadan geri durmaktr. Çünkü O, bilinmez ve bu noktada yakîne

tamlama yaplacak bir bilgi yoktur. Ya da ilahi zat görülmez ve bu ne-

denle yakîne tamlama yaplacak görme yoktur. O, hakknda aratrmay

terk ettirmekle, bütün âlem üzerinde hüküm sahibidir. Öyleyse (yakîne

tamlama olan) hak, ilahi zatla ilgilidir vc ancak kabul ettii kadar ona

tamlama yaplr. Yakînin (konusu) alametin gösterdii eylerden ise,

bilgi kendisine tamlama yaplr, yoksa yaplmaz. Görülen bir ey ise,

görme kendisine tamlama yaplr, yoksa yaplmaz. Yakîn’in (konusu)

yaratklarndan birisi, hatta kendi üzerinde zorunlu hakk olan birisiyse

-ki
‘

Rabbiniz nefsi üzerine rahmeti yazmtr>7U
ayeti bunu gösterir-, hak

ona tamlama yaplr ve zorunluluu nedeniyle hakka’l-yakîn denilir.

Zikrettiklerimizden bir ey yok ise, zikredilenlerden herhangi birisine

tamlama yaplmaz. Sana bu meselede bütün yakîn sahipleri için geçerli

genel bir bilgi verdik. Yakînin hakikatini aratrmak, artk sana kalm-

tr. Bu kadar açklama yeterlidir.
‘

Allah doruyu söyler ve doru yola ula-

trr.’
71

' On sekizinci sifir sona erdi.
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